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Pľotokół Nr XXXII /2017

z Scsii Rady Powiatu w Busku - Zdroju
któľa odbyla się w dniu 8 grudnia 2017 ľoku
\ť sali konfcrcncyjnej Staľostwa Powiatowcgo

w Busku - Zdroju

w posicdzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroý'l
Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

Zapľoszonc osoby:

l. Witold Bľuzda - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor ochľony Śľo{owiska w Kielcach
2. Paweł Zagaia - Wójt Gminy Nowy Koľczyn
3. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
4. Artur Bľachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdľoju
5. Helena Bebel - Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
6. Ewelina Szymczyk - Kľzemińska - Z-ca Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku

- Zdroiu
Wiesław Lipiec - Z-ca Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy
Zdľoju

9. Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowe go Zatządu |)ľóg w Busku _ Zdľoju
l0. Grzegoľz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoftowego

w Busku - T.droju
ll. Piotr Z'e|jaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
12. Gľzegoľz l-asak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

7.

8.

- Wychowawczego dla

Rodzinie w Busku -



Porządck obrad:

l. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku obľad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności zaokľes pomiędzy sesjami.
ó. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

a) zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.
b) przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.
c) zmiany uchwały nr XXY/235/2O17 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia
20l7 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiěgo na lata ŻO117-2O3O.
d) zmianyUchwały Nr XXVI 1246 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca
2017 roku w sprawie okľeślenia zadan oraz podziału środk ow z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 ľoku na
ľeallzację zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim,
e) wyľażenia zgody na zbycie nieľuchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego.
f) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju,

8. Informacia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska o stanie
śľodowiska na teľenie Powiatu Buskiego w roku Ż016.
9. Infoľmacja o realizacji zadan oświatowy ch przezjednostki oświatowe prowadzon e przezPowiat
Buski w ľoku szkolnym Ż0l612017.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
ll. Sprawy róŻne iwolne wnioski.
12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obľadom przewodniczył Andľzej Gądek
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXXII

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

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oruzdecyzji - listy
obecności ľadnych oraz zapÍoszonych osób stanowią załqczniki nr I i nr 2 do niniejszego
pľotokołu.



Ad.3
Przewodniczący Zanądu Powiatu Jerzy Kolaľz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad w pkt 7, Po liteľze ,rť' liteľ ,rE" , ,rh" , ,ri" w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

,,E" wyraŻenia zgody Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju na wydzierżawienie części
nieruchomości i mienia ľuchomego na okĺes kolejnych trzech lat.

,rh'' wyraŻenia Zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

,,i'' wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

Innych propozycji zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Przewodnicący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne powyższe
wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej bľzmieniu.

Poszczególne wnioski dotyczące zmian w poľządku obrad, zostaĘ przyjęte przez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na l8 Radnych obecnych na sali:

zą- ]8

,::;;:,: 
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Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obľad wraz
z przyjętymi powyzej zmianami, został przyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na l8 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.4
Protokół Nr XXXI l 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 paŻdziernika
2017 roku został przyjęty pÍZez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów
- na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciu, - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 13 paŹdziernika 2017
ľokudo 8 grudrria 2017 ľoku, przedstawił Pľzewodnlczący Zarządu Jeľzy Kolarz.-ý,/ okresie
tym Zaruąd odbył 7 posiedzeń.

Sprawozdanie z ptac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi
załqczłtik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poclziękowałzaprzedstawione sprawozdanie.

Ad.6

I nterpe lacj e i zapy tania Radnych :

l. Pľzcwodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrőcił się z zapytaniem do Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka o podanie ilości pługów
będącyclr na stanie PZD.

2.1. Radny Ludomiľ Leszczyński oralz Radny Kamĺl Kaspercryk zgłosili interpelację
dotyczącą zabezpieczenia wystających elementów śrub mocujących baľiery spľężyste, pľzy wejściu
do Szkoły Podstawowej w Stopnicy, zagraŻających bezpieczenstwu dzieci. PowyŹsze wynika
z |icznych monitów i uwag rodziców dzieci uczęszczających do w/w SzkoĘ. Radni wnioskują
zatetn o wystąpienie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, celem
pod.ięcia działa'ń mających na celu wyeliminowanie niepľawidłowości. Ww inteľpelacja stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

2.2. Radny Ludomir Lcszczyński oraz Radny Kamil Kaspeľczyk zgłosili inteľpelację
dotyczącą odwodnienia i konserwacji ľobót z pogłębieniem dna na głębokości 30 cm po stľonie
pľawej i lewej drogi powiatowej Nľ 0l05T Stopnica - oleśnica na odcinku od drogi wojewódzkiej
do granic Gminy Stopnica. Z.uwagi na to, Że przedmiotowe rowy nie byĘ konseľwowane od
wielu lat, Radni wnioskują o zabezqieczenie śľodków w planie tzeczono - finansowym na
pľzedmiotowe działanie . Ww interpelacja stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.



2.3. Radny Ludomiľ Leszczyński oraz Radny Kamil Kaspcľczyk zgłosili inteľpelację
dotyczącą uzupełnia kruszrywem poboczy dľogi powiatowej Nľ 0042 T Białoborze - Dzięsławice.
Powyższa interpelacja jest wynikiem licznych zgłoszeń użytkowników pľzedmiotowe.j dľogi -
chodzi szczególnie o manewr mijania się samochodów. Zjazd z dľogi na grząskie pobocze jest
bardzo niebezpieczne. Radni wnioskują o zabezpieczenie środków na powyższe zadanie. W/w
interpelacja stanowi załqcznÍk nr 6 do niniejszego pľotokołu'

Ż.4. Radny Ludomiľ Leszczyński zwtőcił się z prośbą do Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztofa Tułaka o omówienie zagadnienia związanego z zasadami
budowy i odbudowy mostów, pľzepustów i zjazdow. PowyŻsza tematyka budzi w terenię wiele
kontroweľsji i niedomówień.

2.5. Radny Ludomiľ Leszczyński zwrócił się do Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku -Zdrojuz n/w zapytaniami:

- Czy w ZoZ w Busku - Zdroju odnotowano przypadki wypowiedzęń pľacy w godzinach
nad I iczbowy ch przez lekarzy?

- Czy Dyrektor ZOZ przewiduje w kieľowanej ptzez siebie jednostce jakieś foľmy dodatkowej
motywacji pracowników d. premie' nagrody? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

3. Radny Stanislaw Moskal w imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Firycznej i Promocji
Powiatu złożył podziękowaníe Zarządowi Powiatu za pozytywne i szybkie rozpatrzenie wniosku
Komisji w zakresie podjęcia działaŕĺ mających na celu ľozbudowę Specjalnego ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Bľoninie. Ponadto Radrry zwrócił się z pytaniem jak przebiega realizacja
drugiej ważnej inwestycji d. budowy budynku ZSTio w Busku - Zdroju? Czy jest szansa' Żę od
wľześnia 20l8 roku szkoła będzie funkcjonować w nowym obiekcie?

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

4.l, Czy planowane są w budżecie podwyzki dla wszystkich pracowników jednostek powiatowych?
JeŻe|i tak, to w jakiej wysokości, jak planowany jest ichrozdział i od jakiego momentu roku 20l8
będą wypłacane? Jeśli nie są zaplanowane podwyzki, to Radny prosi o uzasadnienie i okľeślenie
pľiorytetów na 2018 rok. Radny nadmienił, że inwestycje są finansowanę z wydatków
majątkowych, bądż kredytów, natomiast podwyżki dla pľacowników finansowane są z wydatków
bieŻących. Radny zaznaczył, iz dobro to inwestycje, które zostają w powiecie, ale dobro to ľównież
zadowolenie wszystkich pľacowników, ktorzy przygotowują wszelką dokumentację i realizują
zadania im powierzone. Niezadowolenie pľacowników jest Znaczĺące. Może uwolnione śľodki
finansowe mogłyby byi, przeznaczone na wynagrodzenia pľacowników powiatu i iego jednostek?

4.2. Radny zwrócił się z pytaniem czy jest planowana modernizacja budynku Staľostwa
Powiatowego przy ul. Kopemika? Zdaniem Radnego budynek jest zaniedbany od lat. Nie jest
pľzystosowany do funkcjijaką pełni i nie spełnia jakichkolwiek noľÍn. Radny Zwraca się z pľośbą
o szukanie rozwiązan w tym zakľesie na przyszłośó'

4.3. W związku z Jubileuszem l00-lecia utwoľzenia I Lo im. T. KoŚciuszki w Busku - Zdroju,
Radny zwrócił się o zabezpieczenie śľodków filransowych w budżecie na dofinansowanie



organizacji tego pľzedsięwzięcia. Spodziewany jest liczny udzíał absolwentów i na|eĘ d,ołoŻyć,
wszelkich starań' aby ta uroczystość była wielkim przeĘciem zarówno dla absolwentów jak i đla
mieszkańców Buska - Zdľoju. Staľostwo jako oľgan prowadzący winno mieć f,rnansorvy udział
w całym pľzedsięwzięciu.

4.4. Radny zwrőcił się z pytaniem jak przebiegają przygotowania do ľozbudowy SoS-w
w Broninie? Co do tej pory udało się zrobić, zkimbyć,moŻe były prowadzone rozmowy' jakie są
prognozy?

4.5. W zakresie spľaw doĘczących Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, Radny zgłosił
nlw zapytania:

- Dyľektor ZoZ Grzegoľz Lasak infbrmował o rozwiązaniu tľudnych
naZoZprzez Sanepid. Ajak się mają spľawy ppoż' w ZOZ w

i za|egłych zadan nałożonych
Busku - Zdroju? Co zostało

się w nowej rzecrywistości po
z innymi finansowaniami ZOZ

załatwione?

- .Iak Zespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju odnajduje
ľeformie? Jak działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna? Jak
od 1 pażdziernika 20l7 ľoku?

- Radny poinfoľmował, iŻ Gazeta Wyborcza na swoich łamach podała, że pacjenci pozbawieni są
badań polisomnograficznych' Radny poprosił o odniesienie się dó tej sprawy.

- Radny zvvrocił się z pytaniem z czego wynika zwiększona ilość operacji na ortopedii w trybie
sobotnim?

- Radny zawrőcił się z pytaniem jak przebiegają pľace modernizacyjne na oddziale Ginekologiczno
- PołoŻniczym oraz jak przedstawia się spľawa lekaruy na tym oddziale?
W/w inteľpelacje stanowią załqczniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu.

5.1. Radny.Iaroslaw Jaworski w imieniu mieszkańców m. Łatanice zwľacasię za pośľednictwem
Staľosty Buskiego z prośbą do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej Nľ 776 o rozwaŻenie możliwości
dobudowy ok. 100 mb chodnika w m. Łatanice (po stronie prawej jadąc od Buska - Zdľoju).
W ostatnim okľesie pľzybyło w tym miejscu kilka posesji. Nalezy nadmienić, iz jest to dróga
o duzym natężeniu ruchu, budowa chodnika zapewni więc bezpieczeństwo mieszkańców Ponadio
na odcinku Busko _ Wiślica wzdŁuŻ tej samej drogi częśó przystanków autobusovvych pozbawiona
jest szyb. Z uwagi na okres zimowy, mieszkańcy zwracają się z pľośbą o ich naprawę. Natomiast
w miejscowości Gorysławice na wysokości cmentarza pľzystanek został całkowicie zniszczony
w wyniku kolizji i naleĘ wymienić go na nowy.

Ww interpelacja stanowi załqcznÍk nr 9 do niniejszego protokołu.

5.2. Radny Jaľoslaw Jaworski w imieniu Radnego z m. Skorocice zwrócił się z pľośbą do
Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o spľawdzenie ľuchu dľogowego na drodze
powiatowej ľelacji Busko - Skoľocice, gdzie ustawiony znak ogľaniczający tšt nĺe zawsze jest
ľespektowany przez kierowców.



5.3. Radny.Iaroslaw Jaworski w imieniu Radnego z m. .Iuľków zwľócił się z pľośbą do Dyľektora
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju o wycięcie drzewa stwaľzającego zagrożenie,
znajdującego się pľzy skrzyzowaniu dľÓg powiatowych na wysokości cmentarza.

5.4. Radny Jaľosław Jawoľski przypomniał o złożonym wniosku
Klubu Spoľtowego ,,Miłek''. Radny zwrőcił się z pytaniem o termin

uhonorowanie działalności
uroczystości.

6. W zakresie spľaw dotyczących Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny
Roman Duda zgłosił n/w zapyÍania:

- .Iaki jest aktualny stan lekarry rezydentów w ZoZ w Busku - Zdroju i jakie są plany w tym
zakľesie na rok przyszły? Iakzabezpieczona jest przyszłość lekaľzy specjalistów w ZoZ w Busku
- Zdroju?

- .Iakie jest obłożenie łózek na oddziale Geriatľii i jak układa się współpraca z Hospicjum
działającym przy ZoZ w Busku - Zdroiu?

7. Przewodniczący Rady Powiatu Andľzei Gądek zwľócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju czy aparat do badań mammogľaficznych funkcjonuj e w ZoZ
w Busku - Zdroiu oraz jakie jest zapotrzebowanie i jak działa Poradnia onkologiczna?

8. Radny Kľrysztof Woitaś zgłosił interpelację w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na
drodze nľ 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Gómowola _ Pawłów na odcinku od gospodaľstwa
ľolnego do wysokości działki lasów państwowych. Droga ta jest w złym stanie technicznym
a wykonanie remontu umożliwi dojazd do drogi kľajowej oľaz skróci dojazd do miejscowości
Górnowola. Radny nadmienił, Że zwrőcił się też z pismem do Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowyclr o wyľemontowanie odcinka będącego w Jej użytkowaniu tj. ok.610 mb.
Z pismem w tej spľawie wystąpił równieŻ Wójt Gminy Nowy Koľczyn.

Ww interpelacja stanowi załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

9. Radny Jacek Wach zgłosił n/w inteľpelacje i zapytanía:

9.l. Radny zwľaca się z prośbą o dokonanie ľemontu dľogi powiatowej 0056T Busko - Zbrodzice -
Podgaje na odcinku Zbrodzice - Podgaje, gdzie stan dľogi jest bardzo zły. Radny zwľaca się
z pytaniem czy istnieje mozliwośÓ - jeśli tak to kiedy - połozenia na tym odcinku nawieľzchni
bitumicznej?

9.2. Radny zgłosił interpelację dotyczącą dľogi powiatowej 0060T Młyny - Szaniec - Nonoy
Folwark. Ze wzg|ędu na bezpieczeństwo użytkowników drogi, Radny wnioskuje o zamontowanie
baľieľ ochľonnych na łuku drogi przy wjeżdz.ie do miejscowości Młyny od strony m. Szaniec (po
prawej stronie drogi za mostem na wysokoŚci stawu). W miejscu tym jest wysoka skarpa, a nizej
staw. Ponadto, na wniosek mieszkańców m' Młyny, Radny zawraca się z prośbą o Zamontowanie
znaku E-5 ,,Pomyków'' - na skrzyżowaniu z drogą biegnącą w kierunku pľzysiółka Pomyków.
Zamontowanie w/w znaku ułatwi dojazd służbom ratunkowym.

W/w interpelacje stanowią załqcznik nr 1I do niniejszego pľotokołu.

o
tej



9.3. Radny zgłosił interpelację dotyczącą
Zwierzyniec. Prry skľzyżowaniu w/w drogi
nieľówność na poboczu drogi powiatowej.
i zagęszczenia tego pobocza'

dľogi powiatowej 0019T Chwałowice - Szaniec -
z droga krajową Nľ 73 powstała sporych ľozmiarów
Istnieje zatem potľzeba uzupełnienia jej kĺuszywem

9.4. Za skrąiżowaniem z drogą w kieľunku m. Zwierzyniec (w odległości ok. 100 m jadąc od drogi
krajowej) jest zaniŻenie asfaltu ciągnące się na długości ok. 20 m' W zaniŻeníu tym zbiera się wođa
co przy obecnych waľunkach atmosferycznychjest bardzo niebezpieczne dla uzytkowników drogi.
Mając na względzie bezpieczeństwo uzytkowników ruchu drogowego, Radny wnioskuje
o pilne uľegulowanie pobocza na tym odcinku, aby umożliwić swobodne odpływanie wody do
ptzydroŻnego ľowu'

Ww interpelacje stanowią załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odcrytał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku
Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Zdroju w sprawie zmian w budżecie

Przewodniczący Rady Powiatu
projektem uchwały.

Przewodniczący Zaľządu Jerzy
uchwały.

w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworzył

Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do

dyskusję nad

w/w pľojektu

W związku z tym, że pozostali
uchwĄ wraz z autopoprawką

Na l8 Radnych obecnych na sali
Radę Powiatu w głosowaniu:

Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady
pod głosowanie.

posiedzeń, Uchwała wtaz z autopoprawką została

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

poddał pľojekt

podjęta przez

Uchwała Nr xxxll 1330 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017
ľoku w sprawie zmlan w budzecie Powiatu Buskiego w 2017 ľoku - stanowi załqcznik
nr /-l do niniejszego protokołu.

b) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku'



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

Przewodniczący Zaľządu lerą, Kolarz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali
uchwały wraz z autopoprawką

Na 18 Radnych obecnych na sali
Radę Powiatu w głosowaniu:

Uchwała Nr XXXII ĺ331 /Ż0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 grudnia2017
roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku - stanowi
załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie lilieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiaĺu Buskiego na lata 2017-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - ZdrojuAndrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem
uchwały.

Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
pod głosowanie.

posiedzeń, Uchwała wraz Z autopopľawką została podjęta przez

za - 18

Przeciv''0
wstľzymał się - 0

Kolaľz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w pľojektu

Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
pod głosowanie.

posiedzeń' Uchwała wÍaz z autopoprawką została podjęta ptzez

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący Zarządu Jerzy
uchwały.

W związku Z Úm, że pozostali
uchwały wraz z autopopľawką

Na 18 Radnych obecnych na sali
Radę Powiatu w głosowaniu:

Uchwała Nr XXXII 1332 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017
ľoku w sprawie zmiany uchwały nr XXYl235l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
27 sĘcznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata 2017-2030 - stanowi załqcznik nľ 1.í do niniejszego pľotokołu.



Pľzewodniczący Zarządu Jerzy
uchwały.

W związku z tym, że pozostali
uchwaĘ wraz z autopoprawką

d) Projekĺ Uchwały Rady Powialu u, Busku - Zdro.ju v) sprawie zmiany uchwały
Nľ XWI / 246 / 2017 Rady Pou,iatu v) Busku - Zdro'iu z dnia 3 marca 20]7 roku
u, sprav,ie określenia zadań oraz podziału środkĺjw z Paŕlsĺwowego Funduszu Rehabilitacji
o'sób Niepełnosprawnych, przypadajqcych według algorytmu w 20]7 roku na realizację
zadań z zalcresu rehabilitacji zawodowej i społecznei oscib niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - ZdrojuAndľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.

Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w projektu

Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wÍazz autopopľawką została podjęta przez
Radę Powiatu w głosowaniu:

. za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxll 1333 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 grudnia 2017
roku W sprawie zmíany uchwały Nr XXVI / 246 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie okľeślenia zadan orazpodziału śľodków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, ptzypadających według algorytmu w 20l7 roku
na realizacj ę zadan z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim - stanowi załqcznÍk nr 16 do niniejszego pľotokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie wyľazenia zgody na
zbycie nieruchomości stanowiqcych własność Powiątu Buskiego.

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

W związku ztym, Że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod
głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nr xxXII /334/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017
ľoku w sprawie wyraŻenia zgody na zbycie nieľuchomości stanowiących własnośó Powiatu
Buskiego - stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu.

fl Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Dyrektora Powiatowego Zarzqdu Dróg w Busku - Zdroju.

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

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

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta pÍzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxll 1335 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017
roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku
- Zdroju - stanowi załqcznik nr /8 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w
Zespołowi opieki Zdrowotnej w Busku -

i mienia ruchomego na olĺľes kolejnych

Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości
trzech lat.

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

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwĄ.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nľ xxxll 1336/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 grudnia 2017
roku w sprawie wrażenia zgody Zespołowi opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na
wydzierŻawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okľes kolejnych trzech lat - stanowi
załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił powyŻszy projektuchwaĘ.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została podjęta pÍzęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xXxII /337 /2017 Rady Powiatu w
roku w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej
nieľuchomości w najem _ stanowi załqcznik nr 20

i) Projekt Uchwały Rady Powiaĺu w Bu'sku
pow iat ow ej j ednos tki organiz acyj nej na o ddanie

Busku - Zdľoju z dnia 8 grudnia 2017
jednostki organizacyjnej na oddanie części
do niniejszego pľotokołu.

- Zdroju u) spľawie wyrażenia zgody dla
części nieruchomości w najem.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił powyższy pľojekt uchwaĘ'

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xXxII l 338 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 grudnia 2017
ľoku w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem _ stanowi załqcznik nľ 2I do niniejszego protokołu.
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Ad.8
Pan Witold Bľuzda - Świętokľzyski Wojewódzki Inspektor ochľony Śľodowiska w Kielcach
przedstawił i onrówił prezentację multimedialną dotyczącą Informacji o sĺanie środowiska naĺerenie Powiatu Buskiego w ľoku 201ő - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 22 do
ni niej szego pľotokołu.
PowyŻsza informacja została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad.9
Infoľmacja o ľealizacji zadan oświatowych przezjednostki oświatowe pľowadzone przez Powiat
Buski w roku szkolnym 201612017 - w bľzmieniu stanowiącym załqcziik nr 23 dä niniejszego
protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. t0
Odpowiedzi na interpelacj e i zapytania Radnych :

Ad. 1. w odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka
dotyczące podania ilości pługów będących na stanie PZD, Dyrekioľ Powiatowego Zaiządu Ďrőgw Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak poinformował, iz do zimowego utľzymania dľóg
wykorzystywany jest sprzęt w ilości 4 piaskaľek, 4 pługów lekkich i 1 pługa cięzkiego. Ponieważ
spľzęt w wyniku jego eksploatacji ulega zepsuciu, a koszty napľawy są czasem więkšze niŻ zakup
nowego' dlatego po dokonaniu stosownej oceny podjęto decyzję o zakupie nowego pługu.
W odniesieniu do powyŻszego Przewodniczący Rady
biorące udział w przetaľgu na zimowe utrzymanie
sprzęt, bowiem o swój spľzęt dba się bardziej.

Wyjaśniając, Dyrektor PZD Kľzysztof Tułak poinformował, iż również ta forma jest stosowana,
jednak jest dużo dľoższa, d|atego PZD staľa się w pierwszej kolejności wykorzystywać sprzęt
własny. Przekazywanie Kontľahentom spľzętu do źimowego utrzymania áľóg óauy*u ,ię nu
podstawie stosownego protokołu i na takiej samej zasadzie spľzęt Zwracanyjest po akcji zimowej.
Nie mamożliwości' Że Kontľahent zwrőci sprzęt zepsuty lub uszkodrony."

Ad. 2.l. Starosta Buski lerzy Kolaľz poinformował, iŻ interpelacja Radnego Ludomira
I,eszczyńskiego oľaz Radnego Kamila Kaspeľczyka dotyczącą zabezpieczeniá wystających
elementów śrub mocujących bariery spľężyste, przy wejściu do Szkoły Poästawowej w stópni"y,
zagrażających bezp.ieczeństwu dzieci, zostanie przekazana ""i". załatwiěnia ,godni.z właściwością do Świętokľzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Ad. 2.2. Do rozeznania i udzielęnia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną
interpelację Radnego Ludomira Leszcryńskiego oiaz Radnego Kamila KaspeľczyĹa doty czącą
odwodnienia i konserwacji ľobót z pogłębieniem dna na głębokoŚci 30 cm po stronie prawej i l.*.j
drogi powiatowej Nľ 0l05T Stopnica - oleśnica na oácinku od drogi wojewódzkiej dó granic
Gminy Stopnica, Starosta Buski zobowiązał Dyrektoľa Powiatowógo Zaržądu Dróg
w Busku - Zdroju Kľzysztofa Tułaka.

Andrzej Gądek wyraził stanowisko, iż Firmy
dľóg powiatowych winny posiadai własny
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Ad. 2.3. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowie dzi w foľmie pisemnej na wspólną
inteľpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamita KaspeľczyĹa dotyczącą
uzupełnia kruszywem poboczy drogi powiatowej Nľ 0042 T Białoborze - Dziesłáwice, Siarošta
Buski zobowíązał Dyrektora Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - ZdrojuKĺrysztofaTułaka.

Ad.2.4. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak, odnosząc się
do zapytania Radnego Ludomira Leszcryńskiego omówił zagadnienia związane z zasadami
budowy i odbudowy mostów, przepustów i zjazdőw. Poinformował, iŻ powyższe szczegołowo
ľeguluje i wyjaśnia ustawa o dľogach publicznych.

Ad. 2.5. Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Gtzegorz Lasak odnosząc się do
zapytania Radnego Ludomiľa Leszcryńskiego czy w ZoZ w Busku - Zdroju odnotowano
przypadki wypowiedzeń pracy w godzinach nadliczbovvych ptzez lekarzy, poinformował, iŻ na 36
lekaruy etatowych, wyp owi ed z enia złoĘ ło 3 l ekarzy.

Ponadto Dyrektor ZoZ Grzegorz Lasak poinfoľmował o ťormach motywacji pľacowników.
Wysokość premii za dobrą pľacę ksaałtuje się od 200 do 1000 zł.

Ad. 3. i Ad. 4.4. odpowiadając na podziękowanie Radnego Stanisława Moskala i zapytanie
Radnego Piotra Wąsowicza' w spľawie podjęcia działań mających na celu rozbudowę Specjálnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczęgo w Broninie Starosta Buski Jeľzy Kolarz poinfoľmőwał,-iz
Zarząd Powiatu w tym wzg7ędzie szukał i nadal szuka możliwych zewnętrznych źrodeł
dofinansowania w ramach PFRON, Ministerstwa Sportu, czy Ministerstwa Edukacji Ńaľodowej.
Te działania podejmowane były już dużo wcześniej. Zarząd Powiatu widział p'oĹl.* i szukał
rozwiązan. w miesiącu listopadzie bľ, przeprowadzono postępowanie *yĹo.u projektanta
dokumentacji budowlanej rozbudon'y budynku SOS-W w Bľoninie o salę gimnastycźną, boi.ko
zewnętľzne oľaz ľemont pomieszczen ośrodka. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano
w m-cu grudniu bľ.

odpowiadając na pytanie Radnego Stanisława Moskala jak pľzebie ga rea|izacja drugiej ważnej
inwestycji tj. budowy budynku ZSTio w Busku - Zdroju, Staľosta Buski Jeizy Kolaľz
poinformował, iŻ prace trwają i realizowane są teľminowo. Wykonawc a zapewnia, iŻ do września
20l8 ľoku uda się zakonczyć, inwestycję.

Ad. 4.1. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, Staľosta Buski poinformował'
iż w projekcie budzetu na rok 2018 zostĄ zaplanowane środki finansowe na podwyżki dla
pľacowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych w wysokości ok. l20 zł na
jednego pracownika. Srodki zostały zabezpieczone na cały rok 20l8. To Rada Powiatu podejmie
decyzję czy podwyżki będą wypłacane od miesiąca stycznia 20l8 roku.

Ad. 4.2, odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie planowanej
modernizacji budynku Staľostwa Powiatowego pľry ul. Kopernika, Starosta Buski Jerzy Kolarz
poinfoľmował, iŻ są plany w tym zakľesie. Część, prac remontowych tj. wymiana instalacji
centľalnego ogľzewania została juz wykonana w roku bieżącym. W ľoku przyszĘm planowana jest
wymiana instalacji elektrycznej i ľemont pomieszczeń. Staľostuprryrrał, iz budynek jest jakijest,
klatki są wąskie i w tym zakresie niewiele da się zmienió, ale to co będzie moŻliwe ,r"uíiro*ur"
zostanie w roku przyszŁym.
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Ad. 4.3. odpowiadając na zapytanie Radnego Pĺotľa Wąsowicza w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie, w związku z Jubileuszem lO0-lecia utworzenia I Lo
im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował, iŻ na dzień
dzisiejszy nie wpĘnął' zaden wniosek w tej sprawie' Jednocześnie Starostazaznaczył, iż pomoc
finansowa ze strony Powiatu moŻę być, przeznaczonajedynie na działania zvviązane z promocją
.Tubileuszu.

Ad. 4.5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Artur Brachowicz
odnosząc się do zapytania Radnego Piotra Wąsowicza przedstawił aktualne ustalenia dotyczące
Spľaw ppoż. w ZoZ w Busku - Zdroju. Poinfoľmował, iŻ Dyľekcja ZoZ zobowiązała się do
wykonania podziału budynku głównego na dwa odľębne budynki i to zadanie zostało zrealizowane
dzięki czemu zniesiony został obowiązek wyposażenia tego budynku w dźwiękowy system
ostľzegawczy oraz system sygnalizacyjny. Niemniej jednak w części budynku funkcjonuje
system monitoľingu ppoż.

Pozostałe działania, które są do realizacji to w budynku oddziału Płucnego - oddymianie klatek
schodowych oraz w budynku oddziału Zakażnego - odćlymianie klatek schodowych
dokumentacja na to zadanię została wykonana - ĺea|izacja jest w toku.

odnosząc się do kolejnych zapytan Radnego Piotra Wąsowĺcza w zakľesie spľaw dotyczących
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor ZoZ Grzegorz Lasak poinfoľmował, iż
cieszył się i był zwolennikiem ,,sieci Szpitali'', jednak nie wprowadzono wszystkich zapowiadanych
zmian, byi może zostaną one jeszcze uwzględnione. optymizmu nie ma teżjeśli chodzi o ryczałt,
bowiem dla ZoZ w Busku - Zdroju wyliczony on został z okľesu ľoku 2015, a więc okľesu
finansowo niekoľzystnego. Brak tendencji zwyżkowej dla ZoZ w Busku _ Z&oju w zakľesie
finansowania na ľok 2018. Dyrektor poinformował ponadto, iż w Zespole opieki Zdľowotnej
wzľasta liczba pacjentów zarówno w specjalistce jak i na oddziałach. w ZoZ w Busku - Zdroju
działa również nocna i świąteczna opieka medyczna, podczas gdy np. w ZoZ Pińczów
i w ZoZ Kazimierza Wielka jest to zadanie zlecone. Dyrektor ZoZ wskazał na brak pewnej
konsekwencji obecnej ľeformy.

- Dyrektor ZoZ Grzegorz Lasak poinformował, iŻ od stycznia 2Ol8 roku w Zespole opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju, będą wykonywane badania polisomnogtaťlczne, celem
zabezpieczenia pacjentom świadczeń na wysokim poziomie. Szkalowanie dobrego imienia
Szpitala ze strony byłego podwykonawcy tych badań, któremu zostaŁawypowiedziana umowa jest
nie do przyjęcia i sprawa ta jest obecnie przedmiotem ana|izy przezpľawników.

- odnosząc się do zapytania Radnego z czego wynika zwiększona ilośó operacji na oddziale
ortopedii w trybie sobotnim, Dyľektoľ ZoZ Grzegoľz Lasak vĺyraŻając pochwałę dla lekaľzy
oľtopedów poinfoľmował, iż powyższe po pieľwsze jest podyktowane wychodzeniem napľzeciw
potrzebom pacjenta (skľacanie kolejek) po dľugie - efektywnym wykorzystaniem Bloków
operacyjnych. Sobotnie zabiegi operacyjne są wykonywane przez konkľetne zespoły lekatzy,
ktőrzy za tę pracę otrzymują .dodatkowe wynagľodzenie.

- Dyrektor ZoZ Grzegorz Lasak poinformował o przebiegu prac modernizacyjnych na oddziale
Ginekologiczno - PołoŻniczym, jednocześnie wskazując przykłady oszczędzania i wykonywania
wielu prac we własnym zakľesie, za co pracownicy wyróżniani są foľmą pľemii pienięznej.
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Ad. 5.l. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinÍbrmował, iŻ interpelacja Radnego Jaroslawa
Jaworskiego w spľawie rozwaŻenia mozliwości dobudowy ok. l00 mb chodnika w m. Łatanice -
(po stronie pľawej jadąc od Buska - Zdroju) oraz w sprawie naprawy przystanków, zostanie
zgodnie z właściwością pľzekazana do Świętokĺzyskiego Zarządu Dľóg Wojervódzkich w Kielcach.
Starosta zaznaczył jednak, iŻ taka inicjatywa winna być skieľowana ao Śzow bezpośľednio od
Rady i Wójta Gminy Wiślica.

Ad. 5.2. Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdľoju Jakub Kosiń w odpowiedzi na pľośbę
Radnego Jaroslawa Jawoľskiego zobowiązał się do kontľoli ruchu na drodze powiatowej relacji
Busko - Skorocice w zakresie respektowaniaprzezkierowców znaku ograniczającego tonaż

Ad.5.3. Do rozęznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi na wniosek Radnego Jarosłarľa
Jawoľskiego w spľawie wycięcia drzewa stwarzającego zagroŻenie, znajdującego się przy
skrzryżowaniu dróg powiatowych na wysokości cmentatzaw m. Juľków, Starosta Buski zobowiązał
Dyľektora Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku _Zdroju Krrysńofa Tułaka.

Ad. 5.4. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jarosława Jawoľskiego, Staľosta Buski Jerzy
Kolarz poinformował, iz w dniu 13 grudnia 2Ol7 ľoku na sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Busku - Zdroju o godz. 9.00 i 10.00 odbędzie się wręczenie Nagróđ Staľosty
Buskiego w dziedzinie kultury ťĺzycznej. Do udziału w tej uľocąystości Starosta Buski zachęcił
wszystkich Radnych.

Ad. 6. odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy, jaki jest aktualny stan lekaľzy
ľezydentów w ZoZ w Busku - Zdroju i jakie są plany w tym zakľesie na rok pľzyszły oraz jak
zabezpieczona jest pľzyszłość lekarzy specjalistów w ZoZ w Busku - Zdroju, Dyrektor ZóZ
Grzegoru Lasak poinformował, iz aktualnie jest czteľech lekarry ľezydentów. Dwóch pracuje na
oddziale Inteľnistycznym i dwóch na oddziale Chiľurgii Urazowo - oľtopedycznej z dekláľacją
dalszego zatľudnienia. W odniesieniu do zapytania o lekaľzy specjalistów, Dyrektoľ zoz
poinformował' iż poszukiwani są specjaliści do pľacy na oddziale Pulmonologii, oddziale Gľuźlicy
i Choľób Płuc, oddziale Ginekologiczno - PołoŻniczym.

odnosząc się do kolejnego zapytania Radnego Romana Dudy, Dyrektor ZoZ Grzegoľz Lasak
poinfoľmowaŁ, iż baľdzo dobrze układa się współpraca Z Hospicjum działającym przy ZoZ
w Busku - Zdroju. Jest baľdzo duŻe zapotrzebowanie w tym zakĺesie. Trudno nawet zabezpieczyć,
potrzeby pacj entów szpitala.

Ad. 7. odpowiadaj ąc na zapytanie Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Dyľektoľ
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iŻ zarőwno apaľat do
badań mammogľaflcznych, jak i Poľadnia onkolo giczna funkcjonujące w ZoZ w Busku - Zdroju
działają spľawnie. Jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie w ých zakľesach. Dyrektor ZoZ
Grzegorz Lasak podkreślił, iżw Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdrojudiagnostyka jest na
bardzo wysokim poziomie i popľosił Radnych o przekarywanie tej informacji mieszkäńcom
Powiatu Buskiego.
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Ad. 8. Do ľozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację
Radnego Kľzysztofa Wojtasia w sprawie wykonania nawierzchni asfa|towej na drodze Nľ 0l28T
Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów na odcinku od gospodarstwa ľolnego do
wysokości działki lasów państwowych, Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego
Zaĺządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka'

Ad. 9.1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację
Radnego Jacka Wacha w sprawie dokonania remontu drogi powiatowej 0056T Busko -
Zbrodzice - Podgaje na odcinku Zbrodzice - Podgaje, Staľosta Buski zobowiązał Dyrektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju KrzysztofaTułaka.

Ad. 9.2. Do rczeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację
Radnego Jacka Wacha w sprawie dotyczącej drogi powiatowej 0060T Młyny - Szaniec - Nouroy
Folwaľk - zamontowanie baľier ochľonnych na łuku dľogi przy wjeżdzie do miejscowości Mły.y
od stľony m. Szaniec oraz w spľawie ustawienia znaku E-5 ,'Pomyków'' - na skrzyżowaniu z drogą
biegnącą w kierunku przysiółka Pomyków, Starosta Buski zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - ZdrojuKrrysztofaTułaka'

Ad. 9.3. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację
Radnego Jacka Wacha w sprawie dotyczącej dľogi powiatowej 00l9T Chwałowice - Szaniec -
Zwierzyniec, gdzie prza skrzyżowaniu w/w drogi z drogą kĺajową Nr 73 powstała sporych
rozmiarów nieľówność na poboczu drogi powiatowej i istnieje potľzeba uzupełnienia jej
kruszywem i zagęszczenia tego pobocza, Starosta Buski zobowiązał Dyľektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju KrrysztofaTułaka.

Ad. 9.4. Do rozeznania i udzie|enia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację
Radnego Jacka Wacha w sprawie pilnego uľegulowania pobocza, aby umożliwić swobodne
odpływanie wody do przydroŻnego rowu na odcinku za s|<rzyŻowaniem z drogą w kieľunku
m. Zwierryniec (w odległości ok' 100 m jadąc od drogi kľajowej), Starosta Buski zobowiązał
Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku -Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 11

Spľawy rőŻne i wolne wnioski:

l. Radny .Iaľosław Jawoľski w imieniu własnym oruzbyłej pacjentki, złoŻył podziękowanie na ręce
Dyrektoľa oraz pľacowników Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za wzorową opiekę
podczas pobytu w Szpitalu.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złoĘł Ęczenia z okazji zb|iŻających się Świąt
Bożego Naľodzenia.
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