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Pľotokół Nľ xxVII l2017

z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺJroju
która odbyla się w dniu 31 marca 2017 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powĺatowego

vv Busku - Zdroju

w posicdzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdľoju
Skaľbnik Powiatu - Artur Polniak
Sekľetarz Powiatu - Jerzy Słuzalski
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

1' Paweł Zagaja - Wójt Gminy Nonry Koľczyn
2. .Iakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
3. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej StľaĄ Pożarnej w Busku - Zdľoju
4. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
5. Aneta Chwalik _ Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Swiadczeń oraz

Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
6. Justyna Kapusta - Z-ca Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
7. Wioletta Czupryna-Kopei - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1

w Busku - Zclľoju
8. Ewa Tomala - Kierownik specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć, wychowawczych

w Zespole Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju
9. Baľbaľa Foryś - Pedagog w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
l0. Jolanta Maľciniec - Kasa Rolniczego L)bezpieczenia Społecznego w Busku - Zdroju
1l. Włodzimieľz Dryja - Z-ca Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
12. Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju
13.KrzaszÍof Socha- Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitarny w Busku _Zdroju
l4' Artuľ Uchański - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku - Zdroju
15. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
16' Tomasz Łukawski _ Kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
17. Grzegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju

oraz

Mieszkaricy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji



Porządek obľad:

l. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku obľad.
4.Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu'
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działa\ności za okľes pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania ľadnych.
7. Pod.jęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

a) przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku,
b) zmiany uchwały nr XXYl235l2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia
2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030,
c) zmiany Uchwały Nr XXVI 1246 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca
2017 roku w spľawie określenia zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w
Powiecie Buskim,
d) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i
specjalnych,
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko -Zdľőj na ľealizację zada'hzzakresu kultury,
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec -Zdrőj na rea|izację zadanzzakresu kultury,
g) udzielenia pomocy ťlnansowej GminieNowy Korczyn narealizacjęzadania zzal<resu kultury,

h) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie pľac konseľwatoľskich, restauratorskich lub ľobót
budowlanych pÍzy zabytku położonym na teľenie Powiatu Buskiego wpisanym do ľejestľu
zabytków,

i) udzielenia dotacji
budowlanych pľzy
zabytków,

j) udzielenia dotacji
budowlanych Wzy
zabytkóq

k) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie pľac konserwatorskich, restauľatoľskich lub robót
budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do ľejestru
zabytków,

l) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatoľskich, restauľatoľskich lub robót
budowlanych pr7ł zabytku położonym na teľenie Powiatu Buskiego wpisanym do ľejestru
zabytków'

m) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w
najem.

8. Spľawozdanie z dzíała|ności Społecznej StľaĄ Rybackiej okręgu Kieleckiego Polskiego
Związku Wędkaľskięgo oraz Sprawozdanie z działalności Społecznej Stľazy Rybackiej Powiatu
Buskiego za 2016 ľok.
9. Infoľmacja Państwowego Powiatowego Inspektoľa Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Buskiego za 2016 ľok.

celowej na dofinansowanie prac konserwatoľskich, ľestauratorskich lub robót
zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestľu

celowej na dofinansowanie prac konserwatoľskich' ľestauratoľskich lub robót
zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru



l0. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku'Zdroju
za Ż016 rok wÍaz z wykazem potľzeb w zakresie pomocy społecznej.
1l. Informacia Dyręktora Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju na temat rea|izacji zadan

w zakresie pľomocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pľacy oraz o stanie bezrobocia

w 2016 roku na ierenie Powiatu Buskiego a takŻe Spľawozdanie Za 2016 rok z realizacji
powiatowego progľamu pľomocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pľacy na lata

2011 -2020.
12. odpowiedzi na inteľpelacje i zapytaniaradnych.
13. Sprawy rőŻne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. l
obľadom przewodniczył Andrzej Gądek

zebľanych i o godz. 10.00 otworzył XXVII
Przewodni czący Rady Powiatu' który powitał

Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju'

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestnicry 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

19 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności radnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego

protokołu.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaľz,uzasadniając, zgłosił wnioski o wprowadzenie do

porządku obľad w pkt 7 litery ,,ä'' W brzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l7 roku'

W związku z powyŻsrym nastąpi zmiana ciągłości numeracji kolejnych liteľ, tak więc

dotychczasową:

liteľę ,ra" zastąpi ,rb''

literę ,rb" zastąpi ,,C''

liteľę ,rc" zastąpi ,,d''

liteľę ,rđ" zastąpi ,r€''

liteľę ,re'' zastąpi ,,ľ'

literę ,r?' zastąpi ,r8''

liteľę ,,rg" zastąpi ,,h''

literę ,rh'' zastąpi ,ri''

literę ,,i'' zastąpi ,rj''



liteľę ,rj" zastąpi ,rk''

literę ,rk" zastąpi ,r|''

liteľę ,rl" zastąpi ,rtll''

literę ,rm" zastąpi ,rD''

oraz wniosek o wpľowadzenie do porządku
,ro'' i rrP'' w bľzmieniu:

obľad w pkt 7, po |iterze ,,['' liter

o) wytaŻenia zgody na dokonanie na rzęcz Gminy Solec - Zdrőj
stanowiącej własność Powiatu Buskiego'

p) .wraŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego
pn.,,Swiętokľzyscy hotelaľze dla rynku pľacy''.

daľowizny nieruchomości

do realizacji pľojektu

Innych propozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.

Przewodnicący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddď pod
doĘczące zmian w porządku obrad, w przytoczonym wyŻęj bľzmieniu.

Ww wnioski dotyczące zmian w poľządku obrad, zostały przyjęte
kaŻdy w odľębnym głosowaniu _ stosunkiem głosów - na 18 Radnych

głosowanie wnioski

ptzez Radę Powiatu
obecnych na sali:

za - 18

:::;:,: ,,,,

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, poľządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęw przez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na l8 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Pľotokół Nľ XXVI l 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z ďnia 3 marca 2017 ľoku
został prTyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów _ na 18

Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.5
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 3 marca 2017 rokudo

31 marca 2017 ľoku, pľzedstawił Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Ko|aľz. w okresie tym

Zarząd odbył 5 posiedzeń'

Sprawozdanie Z ptac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w spľawozdania.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1.l. Przewodniczący Rady Powĺatu Andľzej Gądek zwľőcił się do Powiatowego Lekarua
Weterynarii w Busku - Zdľoju z prośbą o przedstawienie informacji w zakresie wirusa ptasiej
g|.ypy. Czy nadal obowiąuje zakaz wypuszczania drobiu? Czy nałożono na rolników z teľenu

Powiatu Buskiego jakieś kary pienięŻne z tytułu niepľzestľzegania pľzepisów. Jak w tym okľesie
pľzedstawiają się regulacje dotyczące kwestii polowania nabaŻanty?

l.Ż. Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek zwľócił się z pytaniem dotyczącym dľogi
powiatowej w miejscowości Jastrzębiec gm. Stopnica.

1.3. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poľuszył temat dľogi na odcinku Magieľów -

Piestľzec, która jest drogą powiatową, pľowadzi przez pola i jest niepľzejezdna.

Ad. 1.l. Udzielając odpowiedzi nazapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu, Powiatowy Lekarz
Weterynaľii w Busku - Zdroju Artur Uchański poinfoľmował, iŻ licrył, Że na dzisiejszej Sesji
będzie mógł przedstawii nowe Rozporządzenie Ministľa Rolnictwa, znoszące restrykcje
i odwołujące zagľoŻeníe wirusem ptasiej grypy. Jednak pľace utknęły w Instytucie Weterynarii
w Puławach. okazało się' że za przenoszenie wirusa w głównej mierze odpowiedzialna była
ściółka, któľa pľzechowywana była na świeŻym powietľzu w fermach w woj. lubuskim
i wielkopolskim. obecnie tľwają pľace jak ta ściółka powinna być pľawidłowo przechowywana.

Powiatowy Inspektoľat Weterynarii poinformował' iż na teľenie Powiatu Buskiego przepľowadzanę
były wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Busku - Zdroju kontrole gospodarstw. Do tej pory
nikt nie został ukarany karą pieniężną, stosowano natomiast pouczenia i upomnienia. Kary
finansowe są dotkliwe, stanowią bowiem ľząd 2500-3000 tys zł. Jeśli chodzi o chów dľobno
towarowy nadal wymagane jest odosobnienie, zamykanie dľobiu lub innych ptaków
w gospodarstwie. Wymagane jest łwienie drobiu pod dachem, celem ogľaniczenia kontaktu
z dzikim ptactwem. Drób mozna wypuszczai na zewnątrz na okľes czyszczenia kurnika'
Powiatowy Lekarz Weteľynarii poinformował, iż kontľole pľZepľowadzane są również przez
Inspekcję Ze szczebIa województwa., również po godz' 15.00. W najblizszym sąsiedztwie
stwierdzono dwa ogniska zagroŻenia - w Pińczowie i w Kazimieruy Wielkiej' Powiat Buski był
wolny od zagrożenia. osobnym tematem jest kwestia ferm. ok. 2'5 mln dľobiu w fermach



w całej Polsce zostało wybite. odszkodowania sięgają kwoty l50 mln zł' Feľmy na jakiś czas
wypadają z ľynku.

Regulacje dotyczące kwestii polowania na bażanty nie Ieżą w gestii Powiatowego lnspektoratu
Weterynarii.

2. Radny Piotľ Wąsowicz zgłosił ďw interpelacje i zapytania:

2.1. Radny zwrócił się z wnioskiem o przegląd i napľawę n/w dwóch odcinków dľóg

w miejscowości Kołaczkowice:

_ drogi prowadzącej w kieľunku m. Szczytniki - na łuku tej dľogi występują załamania i doĘ,

- drogi pľzy szkole - pobocza drogi w dwóch miejscach są baľdzo załamane z występującymi
nierównościami.

Ż.2.'w sprawach dotyczących Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, Radny zgłosił n/w

zapytanta:

- Radny zwľócił uwagę i wyraził zaniepokojenie coraz częstsrym zjawiskiem przedłużania pobytu

w szpitalu po zakonczeniu leczenia pacjentów w podeszłym wieku - w wyniku starań członków
ľodziny. Jaka skala tego zjawiska odnosi się do Szpitala w Busku - Zdroju, jakich oddziałów
dotyczy i jakie Dyrektoľ ZoZ znajdzie w tej kwestii rozwiązanie na przyszłość?

- Radny zwrócił się z pytaniem czy Dyrektor ZoZ zna|azł rozwiązanie w zakľesie podwyzki płac

dla pracowników najmniej zarabiających w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju?

- Radny podzielił się pľzykładem pľofesjonalnej obsługi medycznej ze znajomością języka

angielskiego lekarzy zatrudnionych w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju. Pľzykład
dotyczył Włocha, który złamał rękę i po zaopatrzeniu w buskim szpitalu, odtľansportowany został

na lotnisko. Radny podkreślił konieczność dbania o dobry wizeľunek szpitala i wyraził nadzieję
na ľówni e profesj onal ne pľzyj mowani e wszy stkich pacj entów.

3. Radny Jaľosław Jawoľski gľatulując Dyrektorowi ZoZ dobrego wyniku finansowego,

zwrocił się z pytaniem jak w obliczu zmianw zakľesie wprowadzania sieci szpitali pľzedstawia się

kwestia Szpitalnego oddziału Ratunkowego w Busku - Zdroju w tym również zabezpieczenia
finansowego na to zadanie?

4. Radny Grzegorz Jankowski zwľócił się z pytaniem na jakim etapie znajduje się sprawa

dotycząca Dyrektora Po-W w Winiarach.

5. Radny Roman Duda zwrócił się z pytaniem odnoŚnie podjętej na ostatniej Sesji UchwaĘ
przyjmującej stanowisko w sprawie zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala ortopedyczno -

Rehabilitacyjnego ''Górka'' 
im. dľ. Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju do ,,sieci szpitali''. Czy

Szpital ,,Górka'' został zakwalifikowany do sieci szpitali? Radny zwrőcił się ľównież z pytaniem
jakie oddziały szpitalne wchodą w podstawowy zakľes szpitali w sieci.



6. Radny KrzysztoÍ Wojtaś - zgłosił n/w interpelacje i zapyÍania:

6.1. Radny zgłosił wniosek o dokonanie ścinki poboczy przy drodze powiatowej po obu stronach
drogi w miejscowości Piasek Wielki przez wieś. Pobocza dľogi są podwyżSzone, podczas
nawalnego deszczu woda pĘnie po jezdni. Po deszczu pozostają kałuże, asfalt w wielu miejscach
.jest zniszczony.

6.2, W związku z interwencjami mieszkańców wsi Paľchocin, Radny zwrőcił się z prośbą
o wykonanie odmulenia rowów w m. Parchocin przy dľodze powiatowej od skrzyżowania z drogą
powiatową Gľotniki Małe - Rataje w kieľunku' m. Ludwinów'

Ww interpelacje w foľmie pisemnej stanowią załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

7. Radny Ludomĺľ Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili wspólną interpelację

w sprawie instalacji znaku D6 - przejście dla pieszych oľaz Pl0 na jezdni - dot. drogi wojewódzkiej

nr 756 - w miejscu łączącym osiedle mieszkaniowe na ul. ParĘzantow z Centrum Handlowym

w Stopnicy.

W/w interpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

8. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kaspercryk zgłosili wspólną interpelację

w spľawie ręmontu drogi powiatowej nr 0042 T Jastľzębie - CzyŻőw na odcinku od gospodarstwa

rybackiego do flrgurki.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

9. Radny Ludomĺr Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili wspólną interpelację

w spľawie konserwacji - odmulenia ľowów przy drodze powiatowej Nr 0023T ptzez m. Bosowice'

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

10. Radny Ludomiľ Leszczyńskĺ oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili wspólną interpelację

w spľawie montażu lustra drogowego w m. Skľobaczów

W/w inteľpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Pľzewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu'

poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchu,ały Rady Powiatu w Busku
Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Zdroju w sprawie zmian w budżecie



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

projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

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

uchwaĘ pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, pľojekt uchwały został przyjęw przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxvil l25t tŻ0t7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017

roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załqcznik

nr 9 do niniejszego pľotokołu'

b) Projekt (tchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień

u, wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodni czący Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Andrzej Gądek otworrył dyskusję nad

projektem uchwaĘ.

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

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzęz Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxvn t252 t2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca Ż01'7

ľoku w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku _

stanowi załqczník nr I0 do niniejszego pľotokołu.

c) Projeh tJchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

nľ XW/235/20]7 Rady Powiatu w Buslctl - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie łTieloletniej Prognozy Finansowej dlą Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.



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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nię zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwĄ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍZez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - lB

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXWI 1253 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l marca 2077

roku w sprawie zmiany uchwały nr XXYlŻ35l20l7 Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia

Ż7 styczniaŻOl7 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2017-2030 - stanowi załqczník nr 11 do niniejszego pľotokołu.

d) Projekl Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany UchwaĘ
Nr XWI / 24ő / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 20]7 ľoku

w sprawie olrľeślenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych, przypadajqcych według algorytmu w 20]7 roku na realizację
zadań z zalcresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie
Buskim.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali

w głosowaniu:

Uchwała Nľ xxvll t2s4 l20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017

ľoku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI l 246 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia 3 marca 2017 ľoku w sprawie okĺeślenia zadan orazpodziału środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku
na rea|lzację zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim - stanowi załqcznik nľ 12 do niniejszego protokołu.

posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



e) Proiekt Uchwały Rady Powiatu w

szkół ponadgimnaz.ialnych i'specjalnych
ustawq - Pľawo oświaĺowe orąz ustąlenicl

Busku - Zdľo.ju w sprawie dostosowąnia sieci
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxvll t 255 t 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 201'7

roku w spľawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustľoju

szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oÍaz ustalenia sieci szkół

ponadpđdstaw_owych i speójalnych - stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

fl Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia pomocy
-finansowej 

Gminie Busko - Zdrĺij na realizację zadaíl z zaĺcresu kultury.

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

projektem uchwały'

W związku ztym, Że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwĄ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxVII t256 t2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l marca Ż017

roku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na ręalizację zadaŕl

zzakresu kultury _ stanowi załqczniknľ 14 do niniejszego pľotokołu.
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g) Pro.iekĺ Uchu,ały Rady Powiątu w Busku - Zdro.ju w sprawie udzielenią
pomocy ,finansowej Gminie Solec - Zdró.i ną realizację zadań z zalłesu kultury,

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxVII t 257 ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3I marca 201'7

roku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrőj na realizację zadaí'l

zzakresu kultury - stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

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

.finansowej Gminie Nowy Koľczyn ną realizacię zadania z zaĺcresu kultury'

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zostaŁa przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nr xxvll t258 t20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z ďnia 3I marca Ż017

roku w spľawie udzielenia pomocy ťlnansowej Gminie Nowy Korczyn na rea|izację zadania

zzakresu kultury - stanowi załqczníknľ 16 do niniejszego protokołu.

i) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji

celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, ľestauratoľskich lub robót budowlanych

przy zabytku położonym na teľenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.
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Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zďľoju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

projektem uchwały.

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

głosowanie'

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

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się'0

Uchwała Nr xxvil ĺ25g t20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l marca Ż017

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatoľskich,

ľestauratorskich lub ľobót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego

wpisanym do rejestru zabytków - stanowi załqczník nľ 17 do niniejszego protokołu.

j) Projekt (Ichwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji

celowej na dolinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

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

projektem uchwaĘ.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxvil ĺŻ60 tŻ017 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 3I marca 2077

roku w spľawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub ľobót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego

wpisanym do ľejestru zabytków - stanowi 7alqcuik nr /8 do niniejszego protokołu.

L2



k) Pľo.iekĺ Uchwały Rady Powiaĺu u, Busku - Zdľoju u) sprawie udzielenia doĺacji

celowe.j na dĺl'finansowanie prac konserulaĺorskich, restauraĺoľskich lub robót budowĺanych

przy zabytku położonym ną teľenie Powiatu Buskiego wpisanym do ľejestru zabytków'

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

projektem uchwały.

W związku zÍym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxvll ĺ26| t20L7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017

ľoku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konseľwatoľskich,

restauľatorskich lub ľobót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego

wpisanym do ľejestru zabytków - stanowi załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

l) Pľojekt ĺJchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji

celou,e'i na doĺinansowanie prac konserwatorskich, restauratoľskich lub robót budowlanych

pľzy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

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

projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodni czący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXVII 1262 120lr7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l maľca 2017

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie pľac konseľwatoľskich,

ľestauratoľskich lub ľobót budowlanych prry zabytku położonym na teľenie Powiatu Buskiego

wpisanym do rejestľu zabytków - stanowi załqczník nr 20 do niniejszego protokołu.
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m) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji

celowej na dofinansoulanie prac konseľwątorskich, ľestauratorskich lub robót budowlanych

przy zabytku połoŻonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

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

pľojektem uchwały.

Radny Krzysztof Wojtaś zgłosił wniosek o zwiększenie o kwotę l.000,- zł dofinansowania dla

Parafii w m. Piasek Wielki, a więc zwiększenie kwoty dofinansowaniaz4.000,- zł do 5.000,- zł.

Przewodni czący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie'

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, w/w wniosek został przyjęty pľzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

Następnie Pľzewodniczący
głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Rady poddał projekt uchwaĘ wraz z wpľowadzoną zmianą pod

na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

za - 18

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XxvII /263 t20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l marca 2017

ľoku w spľawie udzielenia dotacji celowej na doťtnansowanie prac konseľwatoľskich,

restauľatoľskich lub ľobót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego

wpisanym do ľejestľu zabytków - stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Przewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iŻ będzie wnioskował do Zarządu

Powiatu o zwiększenie kwoty dofinansowania o 1000,- zŁrownieŻdlaPaľafiiwm. Świniary.

n) Projekt ĺJchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody

dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości v, najem.

Pľzewodni czący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.



W związku z.lym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ {XVII ĺ 264 l Ż0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l marca 20ll7

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

nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

o) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na

dokonanie na rzecz Gminy Solec - Zdrój darowizny nieruchomości stanowiqcej własność

Powiatu Buskiego.

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

pľojektem uchwały'

W związku ztym, Że Radni nie zabierali głosu' Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍZez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxVII 1265 lŻ01_7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z đnia 3l marca Ż0l7
roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Solec - Zdrój darowizny

nieruchomości stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego - stanowi załqcznik nr 23 đo niniejszego

protokołu.

p) Projekt UchwaĘ Rady Powiątu w Busku - Zdroju
przystqpienią Powiątu Buskiego do realizacji pľojektu pn, ,,

rynku pľacy".

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

projektem uchwĄ.

W związku Z tym, że Radni nie zabieľali głosu, Przewodni czący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod

głosowanie.

w spľawie wyrażenia woli
Świętokľzyscy hotelaľze dla
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Na l8 Radnych obecnych

w głosowaniu:

na sali posiedzeń, Uchwała została przryjęta przez Radę Powiatu

za- 18

:::';^^isię-0

Uchwała Nľ XxvII 1266 l Ż0:r7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3I marca 2017

roku W sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji pľojektu pn.

,'Świętokrzyscy hotelarže d|arynku pracy'; - sianowi załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.8.
Sprawozdanie z działalności Społecznej StraĄ Rybackiej okľęgu Kieleckiego Polskiego Związku

Wędkaľskiego oÍaz Sprawozdánle z džiałalności Społecznej Strary Rybackiej Powiatu Buskiego

Za Ż016 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcżníki nr 25 i 26 do niniejszego pľotokołu

zostały przyjęte pľzez Radę Powiatu do wiadomości'

W odniesieniu do w/w spraw ozdan Radny Jarosław Jaworski poparł i zaproponował współudział

służb Policji w kontrolu"Ĺ prr.p.owadzanych przez Stľaże Rybackie oraz poľuszył sprawę bobrów,

które stanówią uciążliwośô nie tylko dla wędkarzy, ale również dla rolników.

Pľzewodnic zący Zaiządu Jerzy Kolarz poinformow ał', iz jak najbaľdziej zasadne jest aby Społeczne

Stľaże Rybac'kie *rpółp.u"owały z Kämendą Powiatową Policji w zakresie kontľoli, ale to nie

Powiat |eczStraŻę Rybackie winny o to zabiegai.
W spľawie dotyczącLj bobrów Pizewodni"rĘ"y Zarządu poinfoľmował,'iŻ..indy'widualne wnioski

zKőłŁowieckich'rá"zry kieľować bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji ochľony Srodowiska

w Kielcach.

Ad.9.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoľa
Powiatu Buskiego za 2016 rok - w bľzmieniu
protokołu zostałaprzyjęta przez Radę Powiatu

S anitame go o stani e b ezpie cze'Ílstwa sanitaľne go

stanowiącym załqcznik nľ 27 do niniejszego
do wiadomości.

Ad. 10.
Spľawozdanie Z

2016 rok wraz
załqcznik nr 28

działalności Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdtoju za

z wykazem potľzeb w iakresie pomocy społecznej - w brzmieniu stanowiącym

do ninięiszego protokołu zostało Wzyięte ptzez Radę Powiatu do wiadomości'

Ad. 11.

Infbrmacja Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdľoju na temat realizacji zadaŕl

w zakrešie pľomocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pľacy oraz o stanie bezľobocia

w 2016 ľoku na terenie Powiatu Buskiego a także Spľawozdanie za 2016 rok z realizacji

powiatowego pľogľamu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pľacy na |ata

ŻOl1 -Ż0ŻO -w brzmięniu stanđwiącym załqczniki nr 29 i 30 do niniejszego pľotokołu zostały

przyjęte p'ťZęZ Radę Powiatu do wiadomości.
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Ad. ĺ2
odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1.l. odpowiedŹ na zapytanie Przewodniczącego Rady
została w pkt 6.

Ad. 1.2. odpowiadając na zapytanie Pľzewodniczącego
Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz poinformował,
w miejscowości .Iastrzębiec gm' Stopnica odbędzie się

Z pÍac Zaĺządu - w postępowaniu sądowym.

Powiatu Andrzeja Gądka udzielona

Rady Powiatu Andľzeja Gądka,
iŻ przejęcie dľogi powiatowej

jak już informował w spľawozdaniu

Ad. l.3. odpowiadając na zapytanie Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka,
Pľzewodni 

"rą."y 
Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, iz droga na odcinku Magierów - Piestrzec' to

droga, która jest ujęta w wykazie dľóg powiatowych, jednak nie spełnia kryteriów drogi

powiatowei. Ď.ogu *y-uga ľemontu' jednak ze względu na wysokie kosáy, decyzja w tej sprawie

zostaŁaodłoŻona. Powiat Buski chętnie ptzekaŻe w/w dľogę gminie Solec - Zdrőj.

Ad. 2.l. Do rozeznania i udzielenia szczegőłowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na inteľpelację

Radnego Piotľa Wąsowicza w spľawie dwóch odcinków dróg w miejscowości Kołaczkowice,
PľzewoŻniczący Zaiządu lerry Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku - Zdľoju KrzysztofaTułaka.

Ad. 2.2. odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania Radnego Piotra Wąsowicza w sprawach

dotyczących Żespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju udzielił Dyľektor ZoZ Grzegorz

Lasak.

- odpowiadając na zapytanie w sprawie coľaz częstszego zjawiska przedłuŻania pobytu

w szpitälu po räkoŕ'"reniu-leczenia pacjentów w podeszłym wieku, Dyrektor ZoZ Grzegoľz Lasak

poinioľmował, iz sprawa ta dotyczy równiez Szpitala w Busku - Zdroju. opiekunowie cry ÍeŻ

iodziny pacjentów czasem prośbą a czasem nawet grożbą czynią staľania o przedłuŻenie pobytu

pacjenia' 
_ 

Dyrektor ZoZ poinťormował, iz szukając rozwiązania na pľzyszłość podjął wstępne

ior.no*y zarówno z NFZ oaa'iuł Świętokľzyskijak i pewną Fundacją w celu utworzenia takiego

oddziału ZoL w ZoZ Busko - Zdrőj. o powyzszym będzie informował Zarząd Powiatu na

bieżąco. Dyrektor ZoZ wyraził nadzieję, iz do końca ľoku uda się taki oddział utwoľzyć.

- Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak poinformował, iŻ dokonana została regulacja płac dla

pľacáwników najmniej zarabiających w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - dot.

grupy zawodowej pracowników obsługi.

- Dyrektoľ wyraŻając zadowolenie z podanego pľzykładu pľofesjonalnej obsługi medycznej lekaľzy

zatľudniony"ń * Żespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, zapewnił, iż pľiorytetem jest

dbałośó o doby wizeľunek szpitala.

Ad.3. odpowiadając na zapytanie Radnego Jarosława Jawoľskiego Dyrektor ZoZ Grzegorz

Lasak poinŕoľmował, iz przygotowana została i dostarczona do Ministeľstwa dokumentacja -

pozwolänie na budowę - dotycząca Szpitalnego oddziału Ratunkowego w Busku - Zdroju. Szpital
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bierze na siebie obowiązek dofinansowania (l5%) w tym zakresie' jednak liczy na wsparcie
finansowe ze strony Powiatu w zakresie budowy tľaktu poľodowego.

Ad.4. odpowiadającnazapytanie Radnego Gľzegorza Jankowskĺego, Pľzewodniczący Zaľządu
.lerzy Kolarz poinfbrmował, iŻ otgany pľowadzące sprawę dot' Dyľektoľa Po-W w Winiarach
nie infoľmują o pľzebiegu toku postępowania'

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w ubiegłym tygodniu pľZeprowadził w Po-w
w Winiaľach rekontrolę w zakresie wykonaniaza|ecęn pokontrolnych'

Ad. 5. odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy, Przewodniczący Zarządu Jerzy
Kolarz poinfoľmował, iŻ nię ma jeszcze informacji czy Szpital ,'Górka'' został zakwalifikowany do
sieci szpitali.

Dyrektor ZoZ Grzegoľz Lasak poinformował, iŻ z dniem 1 pażdziernika 2017 roku wchodzi
w Życie ustawa o sieci szpitali. Dyrektor jest optymistycznie nastawiony do tej zmiany. Szpital
w Busku - Zdroju spełnia waľunki aby zna\eżć się w II stopniu ľeferencyjności, a tym samym
uzyskać lepsze finansowanie. Dyrektor zapewnił,izbędzie czyn|ł staľania, aby wynegocjowai jak
najlepsze warunki w tym względzie. odpowiadając na pytanie Radnego Romana Dudy jakie
oddziały szpitalne wchodzą w podstawowy zakľes szpitali w sieci, poinfoľmował, iŻ warunkiem
koniecznym aby zna\eżć się w finansowaniu ľyczałtowym jest posiadanie czteľech oddziałów
szpitalnych, natomiast posiadanie większej ilości oddziałów jest atutem a nie przeszkodą.

Ad. 6.1. Do rozeznania i udzie|ęnia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację
Radnego Kľrysztofa Wojtasia w spľawie dokonania ścinki poboczy przy drodze powiatowej po
obu stronach drogi w miejscowości Piasek Wielki pÍzęZ wieś, Przewodniczący Zarządu Jerzy
Kolaľz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. ó.2' Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formię pisemnej na interpelację
Radnego Kľz,ysztofa Wojtasia w spľawie wykonania odmulenia rowów w m. Paľchocin przy
dľodze powiatowej od skľzyżowania z drogą powiatową Grotniki Małe - Rataje w kierunku. m.

Ludwinów, Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Ko|arz zobowiązał' Dyľektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztofa Tułaka.'

Ad. 7. Przewodniczący Zarządu .Teľzy Ko|arz poinfoľmował, iŻ wspólną interyelację Radnego
Ludomiľa Leszczyńskiego oľaz Radnego Kamila Kaspeľczyka w spľawie instalacji znaku D6 -

przejście dlapieszychoraz Pl0 na jezdni - dot. dľogi wojewódzkiej nr 756 -w miejscu łączącym
osiedle mieszkaniowe na ul.Partyzantów z Cęntľum Handlowym w Stopnicyo zostanie przekazana
zgodnie z właściwością do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Ad. 8. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na wspólną
inteľpelację Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego oľaz Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie
ľemontu drogi powiatowej nr 004Ż T .Iastrzębie - CryŻów na odcinku od gospodaľstwa rybackiego
do figuľki' Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztofa Tułaka.

1B



Ad. 9. Do rozeznania i udzielenia sz,czegołowej odpowiedzi w fbrmie pisemnej na wspólną

inteľpelację Radnego Luclomiľa Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kaspercryka w sprawie

konseľwacji - odmulenia rowów przy dľodze powiatowej Nľ 0023T pÍzez m. Bosowice,

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku

- Zdľoju Kľzrysztofa Tułaka'

Ad. t0. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną

inteľpelac.|ę Radnego Ludomira Leszcryńskiego oľaz Radnego Kamila Kaspercryka w sprawie

montaŻu lustľa dľogowego w m. Skľobaczow, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał

Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku 'Zfuoju KrzyszÍofa Tułaka'

Ad. 13
W spľawach róznych i wolnych wnioskach:

l. Wójt Gminy Novw Koľczyn Paweł Zagajaodniósł się do pisma złoŻonego na Sesji Rady

Powiatu w Busku - Zdľoju w m-cu styczniu 2017 ľoku' przez Radnego Grzegorua

.Tankowskiego, który w imieniu Komitetu Protestacyjnego obv'odnicy Nowego Korczyna

ul v,arianciő w'scho-dnim złoĄł pismo infoľmujące o niezgodnych Z prawęm i normami

współżycia społecznego działaniami Rady Gminy i Wójta Gminy Nowy Korczyn.

wó;t drniny Nowy Ko."ryn Paweł Zagaja stwierdził, iŻ zadne z tych działan nie miaĘ

miejsca i iadna zinstytuóji nadzoľujących i kontľolujących organy gminy nie stwieľdziła

żadnych nieprawidłowości i działan niezgodnych z prawem'

2' Wójt Gminy Non.y Korczyn Paweł Zagajaudzielił wyjaśnień w zakľesie funkcjonowania

i kwestii f,nańso*ania jednostek oSP na teľenie Gminy Nowy Koľczyn. Zgodnie z sugestią

Radnego Grzegorua Jánkowskiego udostępni Radnemu wykaz płac etatowego kieľowcy

OSP.

3. w odpowiedzi na zapytanie Wójta Gminy Nonvy Koľczyn, Kieľownik ARiMR
w Busku - Züoju Grzegorz Jankowski poinformował, iŻ zbiorowe składanie wnioskĺlw

o dopłaty w imiěniu rolników przez osoby upoważnione, możliwe jest po wcześniejszym

uzgodnióniu, tak aby duża ilość złożonych wniosków nie blokowała płynności pracy.

4. Pľzewodniczący Rady Powiatu przypomniał o ternrinowym złozeniu oświadczeń o stanie

majątkowym Radnych Rady Powiatu.

Ad. 14
Wobec zrea|izowania porządku obľad, Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując

wszystkimobecnym zaudział o godz. 13.20 zamknął XXVII Sesję Rady wBusku - Zdľoju.

Protokól sporządziła:
[}arhara Banaś
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