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Pľotokól Nľ xxvIII l2017

z Sesii Rady Powiatu w Busku - Zdroju
ktĺíľa odbyła się w dniu 25 maja 2017 roku
w sali konfe rencyinej Starostwa Powiatowego

w Busku - ZĺJroju

pĺlsicĺlzcniu udzial wzięli:

I{aclni Powiatu w Busku - Zclľoju
Skaľbnik Powiattl - Ar1uľ Polniak
Naczelrricy Wyclziałów Staľostwa

zaproszonc osoby:

l. Paweł Zaga.ia - Wó.it Grnirry Norrry Koľczyn
Ż. Maľek I'is - p.o. Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowe.i Straży Pozaľnej

w Busku - Zdľoiu
3. Kataľzyna Kozłowska - Świętokľzyski ośľodek Wspaľcia Ekononrii Społecznej

4. I']Ielena Bebel - Dyľektol' Donru Pomocy Społecznej w Zborowie
5. .Iolanta Maślicha - Dyľektoľ Powiatowego ośroclka f)oľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku _ ZclľoiLl
(). .Tustyna Kwiatkowska - Dyľcktor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju
7 . .]olanta Cz.yrny - Dyrektor Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
8. Justyna Kaptlsta - 7.-ca Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zclľoju
9. Anclrze.i Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowęgo Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zclľoil"l
l0. Andľzej Bilewski - Dyľcktol' Zespołu Szkół Porradginrtlazjalnych Nľ l w Busku - Zdľoju
l1' Wiesław Waga - f)yľektoľ Spec.ialnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
'l2. Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Tcchniczno - Infoľrnatycznych w Busku - Zdľoju
'l3. lbnlasz Galant - l)yľektoľ I l-iceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
14. KrzyszÍof 'I'ułak - Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
l5. Maľian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego lJľzęclu Pľacy w Busku - Zdľo.iu
16. Kľz'ysztoť Socha - Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitarny w Btrsku - Zdľo.iu
l7. Stanisław Koz.ioł - Dyľektol' Domu Ponrcrcy Społecznej w Gno.|nie
l8. Tonrasz ł.trkawski - Kieľownik WTZ przy l)omu Pomocy Społecznej w Gnojnie
19. Gľzegoľz Lasak - l)yľektoľ Zespołtl opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzcclstawiciclc lokalne'i pľasy i telewiz-ji



I)oľządck obraĺl:

l. Otwarcie Ses.ii l{ady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľunl.
3. Pľzy.ięcie poľządku obrad.
4. Pľzy.jęcie pľotokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
5. Wľęczenie Nagľody Staľosty Buskiego w dziedzinie Krrltury Pizycznej.
6. Sprawozdanie Zal'ządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
7. Inteľpela cje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uclrwał Rady Powiatu w spľawie:

a) zlnian w budŻecie Powiattl Buskiego w 20l7 ľoku,

b) pľzeniesieli w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku,

c) zmiany uchwały nr XXV/235|2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż7 stycznia
20'l7 ľoktl w spľawie Wieloletniej Pľogllozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030,

d) okľeślenia jednostek budŻetowych, żrődeł dochodów gľomadzonych nawydzielonym rachunku
i ich przeznaczenia oľaz Sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
ľaclrunkow dochodóW

c) udzielenia pornocy f'irransowei Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania z zakľesu
kultury,

Í) stwieľclzenia pľzekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Bľollillie w oŚmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Broninie.

g) stwierdzenia pľzekształcenia dotychczasowej sześcioletnięi Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Busku - Zdrojtl w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Busku - Zdľoju,

h) stwierdzenia pľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Busku -

7.dro.iu w Bľanżową Szkołę I Stopnia Nľ 1 w Busku - Zdroju,

i) stwieľdzenia pľzekształcenia dotyclrczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nľ 2 w Busku -

Zdroju w Bľanżową Szkołę I Stopnia Nľ 2 w Busku - Zdroju,

i) stwieľdzenia pľzeksáałcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Busku -

Zdro.iu w Branżową Szkołę I Stopnia Nľ 3 w Busku - Zdroju,

k) stwieľdz,enia pľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w
Bľoninie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Bľoninię,

l) stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla
Niepełnosprawnyclr Ruclrowo w Busku - Zdroju w Bľanzową Szkołę I Stopnia Specjalną dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju,

m) stwieľdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Specjalnej Pľzysposabiającej do Pľacy w
Broninie w Szkołę Specjalną Pľzysposabiającą do Pľacy w Bľoninie,



n) stwieľdzelria ptzekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nľ l dla Niepełnospľawnych

Rucliowo w Busku - Zdroju,

o) wyrazenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľoiektu pn. ,,PľzyszłoŚó w naszych

ľękacłr'''

p) likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 im. Mikołaja Kopeľnika w Busku -

Zclľo.iu.

ľ) znriany uchwały nľ XXIII l 224120l6 Rady Powiatu w Busku - Zdrolu z dnia 2 grudnia 2016 r.

* spľa*iě ĺybu udzielania i roz:liczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

oľaz trybu i zakľesu kontľoli pľawidłowości pobľania i wykorzystywania dotacji,

s) zmiany uchwały nr XXVII/26O|2O17 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia 3l maľca Ż0|7 r.

- ,pru*í" udzięlónia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich' restauratoľskich

lub ľobót budowlany ch przy zabytku połoŻonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do ľejestľu

zabytkow,

t) przyjęcia daľowizny nieľuchomości od Gminy Solec - Zdrőj naÍzecz Powiatu Buskiego,

u) wyľażenia zgody na zbycie nieľuchomości stanowiącej własnośi Powiatu Buskiego.

9. ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego.
l0. Spľawozdanie z ľęálizacii Pľogramu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami

pozarządowylĺi oľaz innymi podmiotami pľowadzącymi działalność pożytku publicznego w 20l6
ľoku
1t. Pľezentacja multimedialna pľojektu pn. ',Świętokľzyski ośrodek Wspaľcia Ekonomii

Społecznej''.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych'
13. Spľawy ĺőŻne iwolne wnioski.
14. Zamknięcie Sesii Rady Powiatu.

Ad. I

obľadom pľzewodniczył Andľzej Gądek

zebľanych i o goclz. 10.00 otwoľzył XXVIII
Przęwodniczący Rady Powiatu, który powitał

Ses.|ę Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Ad.2
Pľzewodni czący Rady Andľzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy |8 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

l9 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji - lisĘ
obecności radnych oÍaz zaproszonych osób stanowią załqcznikí nr I í 2 do niniejszego

pľotokołu.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaľz,uzasadniając, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do

poľządku obrad w pkt 8 po liteľLe ,r\" litery ,,W'' W brzmieniu:



8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

w) wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości
w najem na okres powyzej 3 lat.

Innych pľopozycji

Pľzewodniczący
dotyczący zmiany

zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek
w porządku obrad, w przytoczonym wyŻej brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany w poľządku obrad, został pľzyjęty ptzęz Radę Powiatu

w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Pľzewodni czącęgo Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obrad wraz
z ptzyjętą powyżej zmianą, został przyjęty pÍZez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem

głosów - na l8 Radnych obecnych na sali:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr XXVII l ŻOl7 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z ďnia 31 marca 201'7

roku został przyjęty przez Rađę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na

18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Za wysokie osiągnięcia w skali wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w kategoľii

łyŻwiaľstwo szybkie oraz znaclące sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym oraz piłce nożnej

Nagrodę Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury Fizycznej na wniosek Staľosty Buskiego Jerzego

Ko|arza otrzymał Szczepan Witek.

Nastqpily gratulacje.



Ad.6
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 31 maľca 2017 ľoku

clo Ż5 nlaia 2017 ľoku, pľzeclstawił Pľzewodniczący Zanądu lerzy Ko|arz. W okľesie tym

7,aľząd odbył 6 posiedzeń.

Sprawozdanie Z prac Zarządu Powiatu z działa|ności w okresie międzysesyjnym, stanowi
załqcz.nik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w spľawozdania.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Ad.7

Tntcrpelac.i e i z'apy Íallia Radnych :

l. Radny Piotľ Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

l.l. Radny w sposób stanowczy zwľócił się po ľaz kolejny z wnioskieln w spľawie dotyczącej
tozwiązal'ia pľoblemu niestabilności pobocza drogi w m. Łagiewniki. Po każdej ulewie czy
cleszczu, kanrierlie wysypują się na dľogę, powodując jej niepľzejezdność i stwarzając zagroŻenie
i niebezpieczeństwo dla uzytkowników ruchu drogowego - pojazdów i pieszych. RównieŻ płyty
ażurowe w ľowach w niektóľych miejscaclr są niestabilne. Radny zwraca się z prośbą
o zdecydowane stanowisko i zdecydowane działania w tej sprawie.

l.2. Radny doceniając ogľomne staľania Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
i Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w zakľesie funkcjonowania Szpitala, zwľócił się z prośbą
o pľzedstawienie infoľrnacji dotyczących:

- inwestyc.ii na oddziale Choľób Płuc,

- konięczllych do przepľowadzęnia w Szpitalu remontów wynikający ch z zaleceń Sanepidu,

- aktualnej sytuacji na oddziale Ginekologiczno -PołoŻniczym -TľaktPoľodowy,

- staľań podejrnowanych przez Dyľektora ZoZ w zakresie pozyskiwania zewnętľznych śľodków
ĺ-tnansowych, na popľawę funkcjonowania Szpitala, w tym zakupu spľzętu,

- działań podejmowanych w zakresie utworzenia hospicjum.

2. Raĺlny Roman Duda zwľócił się z prośbą do Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej
w Buskr: - Zdľo.|u o wyiaśnienie, w świetle nowych przepisów, kwestii dotyczącej nadwykonań.

3. Radny GrzegorzJankowski zgłosił n/w interpelacje i zapytaniaw spľawach:

-.iaki zysk dla Szpitala pľzyniesie utwoľzenie hospicjum pľZeZ podmiot zewnętrzny?

- na.|akini etapie.iest twoľzenie SoR-u w ZoZ w Busku - Zdroju?



- pľZcdstawienia inÍbľlnacji odnośnie posiadanego majątku tľwałego przez Staľostwo w okresie od
l999 ľoku do dnia 31.03.2017 ľoku.' Co wtym okľesie zbyto iza jaką kwotę orazgdzie uzyskane
pi eni ądze zostały zagospodarowane?

_ pľzedstawienia umowy kredytu zaciągniętego pÍzez ZoZ w Busku - Zdroju,

- przekazania gľuntów pod progľanr rządowy Mieszkanie Plus (działki obľęb lŻ szpital lub częśi
działki obľęb l0 okolice u,ar.szlal(;w),

- ľenrontu dľogi na odcinku Skotniki Góme _ Winiary,

- rozwaŻcnia rnożliwości ogłoszenia pľzetaľgu na sprzedaż obiektu w pľzypadku likwidacji
intcľnatu ZSP Nr l w Btrsklr - Zclroju.

W/w interpelac.je w Íbľniie pisenrnej stanowią załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

4. Raclny .Iaľoslaw .Iaworski w odniesieniu do oceny Zasobĺiul Pomocy Społecznej Powiatu
Buskiego zwľćlcił się z pytaniem dotyczącym działań w zakresie oľganizacji mieszkań chľonionych.

Ponadto Radny złoŻyŁ podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację Białej
Soboty, która odbyła się w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie'

5. Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek zgłosił n/w wnioski:

- w spľawie rozpoczęcia koszenia poboczy przy drogach powiatowych,

_ w spľawie usunięcia słupów telekomunikacii, znajdujących się pľzy pasie drogowym na odcinku
dľogi Zielonki - I-uclwinów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla uzytkowników ruchu
dľogowego.

ó. Radny Kamil Kaspeľczyk zgłosił interpelację w spľawie kontynuacji budowy chodnika

w miejscowości Mietel.

W/w interpelac.ia w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu'

7. Radny Kamil Kaspeľczyk zgłosił interpelację w sprawie wykonania prac porządkowych

wzdłvŻ choclnika w mie.jscowości Mietel oÍaz o wykoszenie rowów.

Ww inteľpelacia w foľmie pisemnej stanowi 7ałqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

8. Radny Krzysztof Bliasz zgłosił interpelację w spľawie usytuowania baľier ochronnych po

obu stľonach przy zjeżdzie z drogi powiatowej w m Słupia gm. Pacanów.

W/w inteľpelacia w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Pľzewoclniczący [{ady Powiatu Andľzei Gądek odczytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,

poclcla.iąc je pod głosowanie:



a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2017 roku.

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

pľojektem uchwaĘ.

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

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, pľojekt uchwały został pÍZyjęty pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVIII t267 l20l7 Rady Powiatu w Busku : Zdľoju z dnia Ż5 maja20l7
roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w Ż0l7 roku - stanowi załqcznik nľ 8
do niniejszego pľotokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
u, wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju 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

:',rrr*0r,ę - 0

Uchwała Nr xxVIII t268 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 maja 2017

ľoku w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku -

stanowi załqczník nr 9 do ninĺejszego pľotokołu.



c) Projekĺ Uchu,aly Rady Pĺluliatu u, Bu'sku - Zdroju w spľawie zmiany uchv,ały

nľ XW/235/20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
u, spľaulie Wieloletniej Prognozy Finan'sowe.j dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

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

pľo.iektenl uchwały.

W związku Ztyl1l, ze Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została pľzyjęta pÍzęz Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

::;,0,,ę 0

Ucliwała Nľ IXVIII ĺ269 ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż5 maja 2017

ľoku w spľawie zmiany uchwały nr XXV/235I20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

Ż7 styczniaŻ}|7 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2O17-2O3O - stanowi załqcznik nr 10 do niniejszego pľotokołu.

d) Pľoiekt (Ichwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie olcreślenia

.fedno5ĺ:ek budżetou,ych, źľódeł dochodĺiu, gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz .spo,sobu i trybu spoľzqdzania planów .finansowych dlą wydzielonych

r a c h m kĺiłt, do c h o d ĺju,.

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

pľojektem uchwały.

W związku Ztym' że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie'

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

w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

v,strzymął się - 0

Uchwała Nľ XxvIII 1270 t20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż5 maja2O17

ľoku w spľawie określenia jednostek budzetowych, Źľódeł dochodów gľomadzonych na

wydzielonynl ľachunku i ich pÍZeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzaĺia planów ťrnansowych

dlä wyclzielonych ľaclrunkówdochodów- stanowi załqcznik nľ I] do niniejszego pľotokołu.



e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Bushl - Zdroju w sprawie udzielenią pomocy
finansou,ei Województwu Świętolcrzyskiemu na realizację zadania z zalcresu kultury.

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

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod
głosowanie.

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

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ucłrwała Nľ xxvnl 1271 /20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja20|7
ľoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu na rea|izację
zadania z zakľesu kultury - stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Í) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie stwierdzenią
przelaztałcenia dotychczasowei sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie
w ośmioĺetniq Szkołę Podstawowq Specjalnq w Broninie.

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

projektem uchwały.

W związku ztym, 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 XxvIII 1272 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż5 maja20l7
ľoku w sprawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Broninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Broninie - stanowi
zołqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.



g) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Bu.sku - Zdroju v, sprawie stwierdzenia
przekszĺał'cenia doĺychczasou,ej ,sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Busku -

Zdro.iu w ośmi.oletniq Szkolę Podsĺau,ou,q Spec.jalnq u, Busku - Zdľo.iu'

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

pľo.jektem uclrwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uclrwała zosÍała przyjęta pÍZęz Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał.się - 0

Uchwała Nľ XXVIII /273 ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja2017
roku w spľawie stwierdzenia pľzekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SzkoĘ Podstawowej
Spec.ialne.i w Busku _ Zdľoju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Busku - Zdľoju -
stanowi zołĺycznik nľ ]4 do niniejszego pľotokołu.

h) Pro.jekĺ Uchu,ały Rady Powiaĺu v, Busku - ZdľoÍu w spravlie sfuuierdzenia

pľzel<ształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr ] w Busku - Zdroju

w Bľan.żovlq Szkołę I Sĺopnia Nr I w Busku - Zdľoju.

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

pľo.iektem trchwały.

W związku zÍylĺ, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwĄ pod

głosowanie.

sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

za - 18

pľzeciw - 0

wsľľzymał się - 0

Uchwała Nľ xxvIII 1274 l 20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 maja20l7
roku w spľawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr
lwBusku-ZdľojuwBľanŻowąSzkołęI StopniaNľ l wBusku-Zdľoju- stanowi załqczniknr
/5 do niniejszego pľotokołu.

Na I 8 Radnych obecnych na

w głosowaniu:

t0



i) Proiekl Uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie sĺwierdzenia
przekĺz:ałcenia dotychcząsou,ej Zasadniczej Szkoły Zawodowe.i Nr 2 w Busku - Zdroju
v, Bľcĺnżoulq Szkoĺę I Sĺopnia Nr 2 u, Busku - Zdroju.

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

projektem uchwały'

'W z'wiązku 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

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

Uchwała Nr xxvIII 1275 /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 maja20l7
ľoku w spľawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Nľ2wBusku- ZdľojuwBranżowąSzkołęI StopniaNľ2wBusku _Zdroju - stanowi załqcznik
nr 16 do niniejszego pľotokołu'

.il Pro.lekt Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie stwieľdzenia
przekĺztałcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zau,odowej Nr 3 w Busku - Zdroju

ul Branżou,q Szkołę I Sĺopnia Nr 3 w Busku - Zdroju.

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali 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

','Íi,')*,o,,,, 
o

Uclrwała Nr xxvul ĺ27(, ĺŻ0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 maja20l7
ľoku w spľawie stwierdzenia pľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Nr3 wBusku -ZdrojuwBranżowąSzkołęI StopniaNľ3wBusku -Zdroju - stanowi załqczník
nr I7 do niniejszego protokołu.



k) Projekĺ Uchu,clły Rady Powiclĺu v) Busku - Zdľoju w sprawie slwieľdzenia
przekłzĺalcenia doĺychczasou,e.i Zasadnicze'j Szkoły Zawodowej Specjalnej w Broninie
w Bľanżou,q Szkolę I Sĺopnia Specialnq v, Bľonin.ie,

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

projektem uclrwały'

W związku z.tylĺ, że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddałprojekt uchwaĘ pod

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XXVIII lŻ77 /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu z dnia 25 maja20l7
ľoku w spľawie stwierdzenia pľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Spec.ialnej w Bľoninie w Bľanżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Bľoninie - stanowi załqcznik
,rr /8 do ninie.jszego pľotokołu.

I) Projekĺ Uchu,aĺy Rady Powiatu v) Busku - Zdroiu w sprau,ie stwierdzenia
przekszĺałcenia dotychcza,ĺou,e.i Zasadnicze.i Szkoły Zawodowej Specialnej dla
Niepełnosprawnych Ruchov,o u, Busku - Zdľo.iu w Branżowq Szkołę I Stopnia Specjalnq dĺa
Niepełno'spľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.

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

pľo.iektem uchwały.

W związku ztyln, ze Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod

głosowanie'

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

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wsĺľzymał się - 0

Uchwała Nľ XXVIII 1278 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 maja20l7
ľoku w sprawie stwieľdzenia pľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Spec.ialnej dla Niepeľnospľawnych Ruclrowo w Busku - Zdľoju w BranŻową Szkołę I Stopnia

Spec.ialną dla Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik nr 19 do

12



niniej szego pľotokołu.

m) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie stwieľdzenia
przel<ształcenia Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiajqcej do Pracy w Broninie
w Szkołę Specjalnq Pľzysposabiajqcq do Pľacy w Broninie.

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

pľojektem uchwaĘ'

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń' w/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxvnl lŻ79 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 majaŻ}l7
roku w spľawie stwieľdzeniaprzekształcenia Publicznej Szkoły Specjalnej Pľzysposabiającej do

Pľacy w Broninie w Szkołę Specjalną Pľzysposabiającą do Pracy w Broninie - stanowi załqczník
nľ 20 do niniejszego protokołu.

n) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenią

przeĺrształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
u, Busku - Zdroiu.

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

projektem uchwały.

W związku ztym, ze Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwĄ pod

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nľ xXvIII 1280 lz0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 maja20l7
ľoku w spľawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr l dla
Niepełnospľawnyclr Ruclrowo w Busku - Zdľoiu - stanowi załqcznÍk nr 2I do niniejszego
pľotokołu.

o) Prolekĺ Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli
1lľzy,;ĺqpiełl.ia Powiattl Btłĺ;kiego do ľealizacji projektu pn. ,,Przyszłość u, naszych rękach".

Przewodniczący 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 l8 Radnych obecnyclr na sali posiedzeń, Uchwała została pr. jęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

Przeciu' - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XXVIII l28l l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja2017
roku w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektu pn.

,,Pľzyszłość w naszyclr ľękach'' - stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

p) Projekĺ Uchu,ały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju u) spľawie likwidacji Internatu
Zespołu Szkóĺ Ponadgimnazjaĺnych Nr I im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju.

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

pro.jektem uchwały.

W związku Z tym, ze Radni nie zabieľali głosu' Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 15

przeciv, - I

wstrzynrał się - 2

Uclrwała Nľ xXvIII lŻ82 /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja20l7
ľoku w sprawie likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l im. Mikołaja
Kopeľnika w Busku - Zdroiu - stanowi załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.
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r) Proiekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroiu w sprawie zmiany uchwały
nľ XXIII / 224/ 2016 Rady Powialu u, Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r' w sprawie
lrybu udzielania i rozliczania doĺacii dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych orąz
trybu i zakre,su konĺroli prawidłowości pobrania i wykorzysfywania dotacji.

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

pro.jektem uchwały.

W związku ztyl11, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddałprojekt uchwały pod

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

[Jchwała Nr xxvIII 1283 /Ż0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja20l7
ľoku w spľawie zmiany uclrwały nr XXIII l 2Ż4l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia2
gľudnia 2016 ľ. w sprawie trybu uclzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych oraz trybu i zakresu kontľoli pľawidłowości pobľania i wykorzystywania dotacji -

stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

s) Projekĺ Uchu,aly Rcldy Pou,iatu w Busku - Zdro.ju w sprawie zmiany uchwały
nľ XWII/260/2017 Rady Powi'aĺuu,Busku - Zdroiu z dnia 3l marca 20]7 r' w sprawie
u.dzielenia doĺacli celou,ęi na dofinansowanie prac konserv,aĺorskich, ľestauratorskich lub
ľoból budowl'anych przy zabytku położonym na teľenie Powiatu Buskiego wpisanym do
re.iestru zabyĺkóu,.

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

pľojektenr uchwały.

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

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnyclr na sali posiedzeń, Uchwała została. pľzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciu, - 0

wstrzymał się - 0
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Uclrwała Nľ xXuII 1284 tŻ0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja2017
ľoku w spľawie zmiany uchwały nr XXVII/Ż60|20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia3l
marca ŻO17 r. w spľawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatoľskich,
restauratoľskich lub ľobót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego
wpisanym do rejestľu zabytków - stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

t) Pro'iekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdro.iu w sprawie przyjęcia darowizny
nieruch.omo'ści od. Gminy Solec - Zdľój na rzecz Powiatu Buskiego,

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

projektem uchwały.

W związku z-tym, ze Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwĄ 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 xxvIII t285 t2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja20l7
roku w spľawie przyjęcia darowizny nieľuchomości od Gminy Solęc - Zdrőj na rzecz Powiatu
Buskiego - stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

u) Projekt Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody
na zbycie ni.eruchomości stanowiqcej własność Powiatu Buskiego.

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

projektem 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 pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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[Jchwała Nľ xXuII lŻ86 ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja2017
ľoku w spľawie wyraŻenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Buskiego - stanowi załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

w) Projekt Uchu,ały Rady Powiatu w Bu.sku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
dla powiaĺou,ej jednostki organizacyjne.i na oddanie części nieľuchomości w najem na olĺľes
poulyżęj 3 lal.

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, ze Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnyclr na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstľzymał się - 0

L]chwała Nr XxvIII 1287 l20I7 Rady Powiatu w Busku : Zdľoju z dnia 25 majaŻ}|1
roku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem na okres powyżej 3 lat - stanowi załqczník nr 28 do niniejszego
protokołu.

Ad.9
ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍki
nr 29 do niniejszego protokołu została prT jęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Spľawozdanie z realizacji Progľamu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozarządowynri oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziaŁalność pożytku publicznego w 20l6
ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcz.nik nľ 30 do niniejszego protokołu zostało prryjęte
przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Pani Katarzyna Kozłowska - pľzedstawiciel Świętokľzyskiego ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej pľzedstawiła i omówiła prezentację multimedialną projektu pn. ,,Świętokľzyski
ośrodek Wspaľcia Ekonomii Społecznej'' - \'y' bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 31 do

ninie.i szego protokołu.
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^d.1Żodpowiedzi na intelpelacje i zapyÍallla Radnych:

Ad. l.t. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w ťoľmie pisemnej na interpelację
Radnego Piotľa Wąsowicza w spľawie niestabilności poboczy drogi w miejscowości Łagiewniki,
Pľzewodniczący 7,arządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Z&o.ju Kľzysztofa Tułaka.

Ad. 1.2. odpowiedzi na zapytania Radnego Piotľa Wąsowicza w sprawach dotyczących Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju udzielił Dyrektoľ ZoZ Grzegorz Lasak.

_ W zakresie koniecznych do pľzeprowadzenia w Szpitalu ľemontów wynikających z za\ecen
Sanepidu, Dyrektoľ ZoZ poinfoľmował iż jest jeszcze kilka ważnych zadan do zrealizowania'
Głównymi jest ľenront oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Neonatologicznego wraz
z l'ľaktem Poľodowym. W tym zakresie przygotowana jest dokumentacja i pozwolenie na budowę,
celenr dostosowatria do wymogów sanitaľno-epidemiologicznych' Terminy realizacji wznaczone
pľZeZ Sanepid upłynęły z końcem ubiegłego ľoku. Pozostaje jeszcze Íemat szatni, windy na
zewnątrz. obecnie tľwa remont magazynu odpadów medycznych.

- W zakľesie aktualnej sytuacji na oddziale Ginekologiczno - Położniczym - Trakt Poľodowy,
Dyrektoľ ZoZ poinťoľmował, iŻ został on pľzeniesiony do wyľemontowanych pomieszczeń po

oddziale Kaľdiologi cznym, który w wyniku bľaku kontraktu nie ľozpoczął swojej działalności.

_ Dyľektor ZoZ podkreślił, iŻ podejmuje staľania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych śľodków
finansowych, na poprawę funkcjonowania Szpitala, w tym ľównież zakupu i pozyskiwania sprzętu,
ze wszystkich moŻliwych Źródeł tJ. woŚĘ RPo, dotacje. Część, pľac staľa się wykonywai we
własnym zakresie i w ľamach własnych śľodków jak np' dostosowanie pomieszczeń staľego

magazynu celenr utwoľzenia aľchiwum, czy teŻ inne dľobne remonty i naprawy.

Ponadto Dyľektoľ ZoZ poinfoľmował o:

_ podjęciu działań w zakľesie pľzejęcia nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej,

- pod.ięciu działań usprawniających wykonywanie i opis badań rtg, usg,

- zwiększeniu f'inansowania na lzbie Pľzyjęć, która już nie pľzynosi strat ftnansowych,

- utwoľzeniu Funduszu Soc_ialnego,

- ľegulacji płac,

- clobrze działaiącego i sprawdzającego się monitoringu,

_ kupnie zestawu do spľzątania duŻych powieľzchni.

Dyľektor podkľeślił' lŻ dzięki wysiłkowi wszystkich pľacowników Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdro.iu ucla.ie się te zadania realizowac. Dodał' iz w biezącym ľoku organ prowadzący
nie będzie pokrywał stľaty finansowej Zoz,jak to miało rniejsce w latach popľzednich. Dyrektor
ZoZ ctzegoľz l,asak podziękował Radnym za wspaľcie i udzielone zaufanię.

Ad. 2. odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy w spľawie dotyczącej nadwykonań
w świetle nowych pľzepisów ustawy o sieci szpitali, Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska w tej
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Spľawie. okaze się,.iak do tego tematu podejdzie Ministeľstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz
Zdrowia.

Ad.3.

- odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego oraz Radnego Piotra Wąsowicza,
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gnegorz Lasak poinformował, iz młrőcił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyľażenia zgody na uĘczenie na okľes do 3 lat
przez Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju powierzchni uzytkowej z przeznaczeniem na
pľowadzenie działalności w zakľesie hospicjum stacjonarnego i domowego oraz Zakładu
opiekuńczo - Leczniczęgo. Pľzedmiotem uĄczenia są pomięszczenia znajdujące się w budynku
oddziału Choľób ZakaŻny,ch ZoZ w Busku - Zdroju. Podmiot zainteľesowany wynajęciem
powieľzchni _ Fundacja Sw. Bľata Alberta - w ramach uĘczenia wykona ľównież na tej

powierzchni niezbędne prace nałoŻone decyzjami Sanepidu (kompleksowy ľemont pomieszczeń,
montaz windy, dostosowanie do wymogów pl poŻ.).

- odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegoľza Jankowskiego, Dyľektoľ ZoZ Grzegorz
Lasak poinťoľmował, iŻ prz1gotowana i dostarczona do Ministerstwa Zdrowia dokumentacja -

pozwolenie na budowę - dotycząca Szpitalnego oddziału Ratunkowego w Busku - Zdroju - została
zaopiniowana negatywnie.

- Do rozęznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje Radnego

Grzegorza Jankowskiego w sprawie - przedstawienia infoľmacji odnośnie posiadanego majątku

tľwałego przezStarostwowokľesieod l999rokudodnia20l7.03.3l -cowtymokĺesie zbytoiza
.iaką kwotę oraz gdzie uzyskane pieniądze zostały zagospodaľowane atakŻe informacji w sprawie -

przekazania gľuntów pod program rządowy Mieszkanie Plus (działki obręb 12 okolice szpitala lub

część, działki obľęb 10 okolice waľsztatów), Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał

Naczelnika Wydziału GKN I{enrykaKrzyŻańskiego oľaz Skarbnika Powiatu Artura Polniaka.

- W odniesieniu do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w spľawie pľzedstawienia
umowy kľedytu zaciągniętego przez ZoZ w Busku - Zdroju, Dyrektor Grzegorz Lasak
poinfoľmował, iŻ poĄczka, któľa została zaciągnięta ze stabilną ratą i dobrym opľocentowaniem,
zamknęła temat zobowiązan wymagalnych a tym samym ustabilizowała płynnośó szpitala
w zakresie dostaw. Powyższe pľzełoŻyło Się na dobry wynik ftnansowy Zespołu opieki
Zdľowotne.i w Busku - Zdroiu. Co do udostępnienia Radnemu umowy kľedytu Dyrektor zasięgnie
opinii prawnej i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej.

- Do udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na inteľpelację Radnego
Gľzegorza Jankowskiego w spľawie ľemontu drogi na odcinku Skotniki Góľne - Winiary,
Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

- odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie rozwaŻenia
możliwości ogłoszenia pľzetaľgu na sprzedaż obiektu w pľzypadku likwidacji inteľnatu ZSP Nľ 1
w Busku - Zdroju, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iŻronllaŻane były rőżnę
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opc.ie' Na dziś pľowadzone są ľozmowy z Zaľządem Województwa Świętokrzyskiego. Zakłada się
dokonanie zaniany obiektów _ Inteľnatu ZSP Nr l na budynek Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkie.; - Filia w Busku - Zdroju - za dopłatą' ostateczna decyzja w sprawie zamiany
obiektów cz.y teŻ.iakieikolwiek innej foľmy zbycia obiektu, naleŻeć, będzie do Rady Powiatu'

Ad. 4. odpowiadając na zapytanie Radnego .Iarosława ,Iaworskiego w odniesieniu do
inÍbľmac.ii w zakresie oceny Za'ĺobóu, Pomocy Społeczne.j Pouliatu Buskiego w zakresie
organizac.ji mieszkań clrronionycl"l, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował
o utwoľzonych i Íunkcjonującyclr mieszkaniach aktywizujących zorganizowanych w Domu
Pornocy Społeczne.i w Zboľowie.

Ad. 5. Do ľozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wnioski
Pľzcwodniczącego Rady Powiatu Andrzeia Gądka w spľawie koszenia poboczy przy dľogach
powiatowych oľaz w spľawie usunięcia słupów telekomunikacji, znajdujących się pľzy pasie
dľogowym na odcinku dľogi Zielonki - Ludwinów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla
uzytkowrrików ruchu drogowego' Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektoľa
Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdroju KľzysztofaTułaka.

Ad. 6. Pľzewodnicz.ący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, iŻ interpelacja Radnego Kamila
Kasperczyka w sprawie kontynuacji budowy clrodnika w miejscowości Mietel, zostanie
prz,ekazalla zgodnie z właściwością do Geneľalnej Dyrekcji Dróg Kľajov\rych i Autostrad oddział
w Kielcach.

Ad. 7. Pľzewodniczący Zarządu .Ierzy Kolarz poinformował, iŻ interpelacja Radnego Kamila
Kaspeľczyka w spľawie wykonania prac poľządkowych wzdłuŻ chodnika w miejscowości Mietel
oľaz o wykoszenie rowów, zostanie przekazana zgodnie z właŚciwością do Generalnej Dyrekcji
Dľog Krajowych iAutostrad oddział w Kielcach.

Ad. 8. Do ľozeznania i udzielenia szczegőłowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na inteľpelację
lł.adncgo Krrysztofa Eliasza w spľawie usytuowania baľieľ ochľonnych po obu stronach pľzy
z.ieŹdzie z dľogi powiatowej w m Słupia gm. Pacanów, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
zobowiązał Dyľektol'a Powiatowego Zatządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztofa Tułaka.

Ad. l3
W spľawach różnych i wolnyclr wnioskach:

l. odpowiada.jąc na zapytanie Radnego Romana Dudy, Pľzewodniczący ZarząduIerzyKo|arz
poinfoľlrrował,iŻorganv pľowadzące spľawę dot' Dyľektora Po-W w Winiarach nie informują
o pľzebiegu toku postępowania.
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2. odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeją Gądką Dyelĺtot ZoZ
Gľzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ umo\ľa na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań
mammogľaficznych została podpĺsana. Tľwają jeszłze prace núązane z odbiorem przez służby
Sanepídu. Pod koniec m-ca czerwca2}t7 roku będzie moäiwośó wykonywania pieľłr,szych badart.

3.Przewodnicący Zarządu Jerry Kolaľz, dziękując za zaangażswanie i wspólną pľacę' złoĘł
Samorządowcom wszystkich szczebli Ęczsnia z okazji Dnia Samorądowca przypadającego na
dzie,ĺl27 maja.

Ad. 14
Wobec zĺealiznwania porądku obrad, PľzewodnĺcrĄcy Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując
wszystkimobecnym zaudział o godz. 12.55 zamknął )oryIII Sesję Rady wBusku _ Zdroju.

Pĺotokół sporądzila:
Barbara Banaś
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