
R'ADÁ, Po}vÍATU
w Busku-Zdroju

Znakz BR. 0002.2.XXXVII.20 I I

Protokól Nr xxxul l20l8
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

któľa odbyla się w dnĺu 11 maja 2018 ľoku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posĺedzeniu udzial wzięlĺ:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skarbnik Powiatu - Aľtur Polniak
Sekľetaľz Powiatu - Jerry Służalski
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zapľoszone osoby:

l. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
2. Maľek Lis - Z-caKomendanta Powiatowego Państwowej Stľazy Pożarnej w Busku - Zdroju3. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
4. Jolanta Maślicha _ Dyrektor Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdroju

I Jolanta Czymy - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
6. Lucyna Wojnowska - Dyľektor Zespołu Szkół TechnicznycĹ i ogólnoksztäłcących

w Busku - Zdroju
7. Justyna Kwiatkowska - Dyľektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju
8. Ewelina Szymcryk - Kľzemińska - Z-ca Dyrektora I Liceum ogólnoksaałcĘcego w Busku

- Zdroju
9. Anęta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępcze1, Wypłaty Świadczeń oľaz

Pomocy Insýtucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinié w Busku - Zdľoju
l0. Andľzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół PonadgimnazjalnychNľ 1 w Busku - Zdroju
1l. Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu SZkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju
l2. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
13.Grzegoľz Wojciechowski - Dyľektor Powiatowego Międryszkolnego ośiodka Sportowego

w Busku - Zdroju
l4. Waldemaľ Wójcik - p.o. Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla

Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
15. Maľian Szostak _ Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
16. Krrysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowe go Zaruądu Dróg w Busku - Zdtoju
|7. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitaľny w Busku - Zdroju
18. Stanisław Kozioł _ Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
19. Tomasz Łukawski - Kierownik wTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
20. Piotr Zeljaś _ Dyľektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej wWiniarach
Z|.GrzegoľzLasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju



oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
PľzedstawicieleUzdrowiska Busko -ZdrójSpółka Akcyjna z siedzibą w Busku -Zdroju
_ uczestnicy akcji pľotestacyjnej

Poľządek obrad:

l. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku obľad.
4. Przyjęcie pľotokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności zaokres pomiędzy sesjami.
6, Interpelacj e i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.
b) przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.
c) zmiany uchwaĘ nľ XXXIV1350I2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

26stycznia 2018 ľoku wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018 - 2030.

d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego
Witosa na terenie miasta Kielce.

e) vłyraŻenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własnośó
Powiatu Buskiego, na nieľuchomośi będącą własnością spółki pod firmą
,,Uzdľowisko Busko - Zdrőj" Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku - Zdroju
z obowiązkiem dokonania dopłaý

0 okľeślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli,
o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela.

g) likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych i ogólnoksúałcących im.
Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju,

h) wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

8. ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniaradnych.
10. Sprawy róŻne i wolne wnioski'
11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obradom przewodnicrył Andľzej Gądek
zebranych i o godz' 10.00 otwoľzył XXXVII

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



^d.2Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z |istą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestnicry 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum ponła|ające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji -

listyobecności ľadnych oraz zaproszonych osób stanowią załqcznikí nr 1 i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
w pkt 7 po liteľze ,,h'' litery ,,ĺ'' w bľzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

,ri" zaciągnięcia kľedytu długoterminowego w 20l8 roku.

Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kaspeľczyk,
porządku obrad w pkt 7 po liteľze ,,i'' litery ,,j'' W

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

zgłosił wniosek o wprowadzenie do
bľzmieniu:

,rj" przekazania według właściwości Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach skargi
na działa|nośó Dyľektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdrolu.

Innych propozycji zmian poľądku obľad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczegőlne wnioski
dotyczące zmiany w porądku obrad, w przytoczonym wŻej brzmieniu.

Ww poszczególne wnioski doĘczące zmiany w poľządku obrad, zostały przyjęte przez Radę
Powiatu w odrębnych głosowaniach _ stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z prryjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

zą- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.4
Protokół Nľ XXXVI| 2018 z Sesji Rady
roku został przyjęty przez Radę Powiatu
17 Radnych obecnych na sali:

PowiatuwBusku -Zdroju z dnia 13 kwietnia 2018
bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 13 kwietnia 2018 roku
do l l maja Ż0l8 roku, przedstawił Przewodniczący Zuządu Jerzy Ko\arz. W okľesie tym
Zatząd odbył 4 posiedzenia.

Sprawozdanie Z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi
załqczník nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do ilw sprawozdania.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za pľzedstawione spľawozdanie.

Ad. ó

Interpelacj e i zapytania Radnych:

1. Radny Pĺotľ Wąsowĺcz _ zgłosił ďw inteľpelacje i zapyÍania:

1.1. Radny zwľócił się z pytaniem jak funkcjonuje rehabilitacja ambulatoryjna w Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz czy została zwiększona wartośi kontraktu w tym zakľesie?

Í,2. Zdanięm Radnego, dzięki temu, Że na części oddziału Zakażnego ZoZ w Busku - Zdroju
utworzone zostało hospicjum i ZoL, w konsekwencji udało się pozyskaó 10 mln zł na budowę
hospicjum będącego w zarządzie Fundacji Bľata Alberta w Kielcach. Radny poprosił o odniesienie
się do tej kwestii przez Starostę Buskiego i DyľektoraZoZ w Busku _ Zdroju.

1.3. Radny zwľócił się z pytaniem jaki jest na dzien dzisiejszy stan budowy Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju? Radny ponownie zwńcił się z pytaniem
jaki rozwój przewiduje szkoła, jakie nowe profile zostaną utwoľzone i jakie działania zostały
podjęte by zapełnić, szkołę uczniami?

1.4. Radny cieszy się, że udało się ľozstrzygnąć, przetaľg na roboty cząstkowe na drogach
powiatowych, jednak Jego niepokój budzi to, czy kwota 175 ýs. zł wystarczy na zabezpieczenie
i prawidłowe wykonanie wszystkich potľzeb w tym zakľesie. Radny pľzypomniał o poboczach
w m. Łagiewniki, któľe winny byó wľeszcie wykonane stabilnie, tak by nie stanowiĘ zagroŻenia
dla uczestników ruchu dľogowego.



z. Radny Roman Duda odniósł się do planowanej w ramach budowy SoR-u nowej szatni
peľsonelu Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Radny zwľócił się z pytaniem - jeśli
dojdzie do budowy SoR-u, jakie rozwiązanie w zakľesie szatni widzi Dyrektoľ ZoZ?

3. Radny Jaroslaw Jaworski zawnioskował o finansowe wsparcie działań Dyrektora Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w zakľesie poprawy jakości parkingu prry ZoZ poprzez
wyasfaltowanie.

Jednocześnie Radny złoĘł podziękowanie Dyrektorowi Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju za bardzo dobre zarządzanie' co sprawia, że Szpital powoli wychodzi na prostą.

4. Radny Ludomir Leszczyński i Radny Kamil Kaspercryk zŁoĘ|i inteľpelację w foľmie
pisemnej, dotyczącą wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Kľajowych i Autostrad oddział
w Kielcach w spľawie pľzystąpienia do wykaszania ľowów przy drodze kľajowej Nr 73 na odcinku
Szczeglin - Konary.

Ww interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznÍk nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Pľzewodnicący Rady Powiatu Andrzej Gądek odcrytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Buskiego w 20]8 roku'

Pľzewodnicący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku z tym' że Radni nie zabierali głosu, Przewodni czący Rady poddał projekt uchwĄ pod
głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przy1ęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XxxvII/385/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 maja 2018
ľoku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi zalqcznik
nr 5 do niniejszego protokołu.

dla
nie



b) Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydaĺkach budzetu Powiątu Buskiego w 20] 8 roku'

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

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

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta przez
Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxuI ĺ386 l20l8 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia ll maja20l8
roku w spľawie pľzeniesień wwydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - starrowi
załqcznik nľ ó do niniejszego pľotokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buslą,l - Zdroju w sprawie zmiany
uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Bushl - Zdroju z dnia
26 sýcznia 20]8 ľoku w sprawie Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018 - 2030.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdtoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do ýw pľojektu
uchwały.

'W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodni cący Rady poddał pľojekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała v{ľazzautopopľawką została podjęta ptzez
Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxvil 1387 ĺ2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |l maja20l8
roku w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV 135)12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26 stycznia 20l8 ľoku w sprawie Wieloletníej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2018 - 2030 - stanowi załqczníknr 7 do niniejszego pľotokołu.



d) Projekt Uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Rakow ną wzniesienie pomnika Wincentego Wiĺosa na
ĺerenie miasta Kielce.

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

W związku z tym' że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodni czący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxvil 1388 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 maja20l8
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika
Wincentego Witosa na teľenie miasta Kielce - stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiqcej włąsność Powiatu
Buskiego, na nieruchomość będqcq własnościq spółki pod firmq ,,(Jzdrowisko
Busko - Zdrój'' Spółka Ákcyjna z siedzibq w Busku - Zdroju z obowiqzkiem
dokonąnia dopłaĺy.

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

Przewodniczący Zaľządu Jerry Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do ilw pľojektu
uchwały. Jednocześnie uzasadnił podjęcie powyższej uchwały podnosąc koľzyści dla obu stron.
Powiat Buski zyska nieruchomośó niezbędną dla bazy dydaktycznej, Spółka zaś dzięki adaptacji
budynku rozszęrry swoją bazę noclegową i umocni pozycję na rynku usług uzdľowiskowych.

Radny Piotr Wąsowiczzabierając głos pľzypomniał historię powstania budynku pľzy I Lo w Busku
- Zdroju, budowanego społecznie w latach 70. i 80' W latach kolejnych, jak poinfoľmował
Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz w wyniku uwłaszczen, z mocy ustawy zmieniał się stan
prawny budynku. Z mocy ustawy budynek stał się własnością Samoľądu Województwa
Świętokrzyskiego, a następnie Samoľząd Województwa przekazał budynek dla Uzdrowiska
Busko 'ZdrĆ:j S.A. w Busku - Zdroju. Radny Piotr Wąsowicz wyraził nadzieję, iż po zamianie,
w budynku tym powstaną nowe sale dydaktyczne I Lo, któľe będą sfuzyó wspólnemu dobru
mieszkańców. Radny Piotr Wąsowicz zadeklarował, że nie będzie głosował przeciw podjęciu w/w
uchwały.



Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 14

przecĺw - 0

wstrzymał się - 3

Uchwała Nľ xxxvll ĺ389 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ll maja20l8
ľoku w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieľuchomości stanowiącej własność
Powiatu Buskiego, na nieruchomośó będącą własnością spółki pod fiľmą ,,Uzdrowisko Busko _

Zdrôj" Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku - Zdroju z obowiązkiem dokonania dopłaty -
stanowi Zalqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Przewodnicący Zatądu Jerzy Kolarz odniósł się do uczestników akcji protestacyjnej
przedstawicieli Uzdrowiska Busko - Zdrőj Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku - Zdroju.
Poinformował, iŻ ani Zatąd Powiatu ani Rada Powiatu nie blokuje ľozwoju Uzdrowiską a wÍęcz
pľzeciwnie dba o jego ľozvvőj, czego przykładem jest właśnie ilw inicjatywa i uchwała podjęta
w demokĺatycznym głosowaniu.

Pľzewodnicący Rady Andrzej Gądek ogłosił 5-minutową przerwę' a po wznowieniu obľad
pľzystąpiono do realizacji punktu 7/

fl Projekt UchwaĘ Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie olłeślenia
ýgodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których
mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia I982 r. Karta Nauczyciela.

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 uchwaĘ pod
głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zostaŁa przyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nr xxxVII 1390 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ll maja20l8
ľoku w sprawie okľeślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela - stanowi zalqczník nr 10 do niniejszego protokołu.

g) Projeh Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie litałidacji
Internatu Zespołu Szkół Technicznych i ogólnolrształcqcych im. Kazimierza
ĺł/ielkiego w Busku - Zdroju.

Przewodnicący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwĄ.

odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Przewodniczący Zaľządu Jerry
Kolarz poinfoľmował, iŻ rozwuŻanajest spľzedaż budynku po zlikwidowanym Inteľnacie Zespofu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju w pľzetargu publicznym
nieograniczonym.

Przewodnicący Rady poddał pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr xxxVll 1391 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l1 maja2018
roku w sprawie likwidacji Intematu Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im.
Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju - stanowi zalqczník nr II do niniejszego protokołu.

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

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

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwĄ pod
głosowanie.



Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr xxxv[ l392l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia tl maja20l8
roku w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem _ stanowi załqcznÍk nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

í) PĘekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zaciqgnięcia
lcredytu długoterminowego w 20]8 roku'

Przewodnicący Rady Powiatu w Busku - Zđroju Andrzej Gądek otworrył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz omówił powyŻszy pľojekt uchwały.

W związku Z Wfr, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodnicący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxvil 1393 120lB Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1l maja2018
roku w spľawie zaciągnięcia kľedytu długoterminowego w 2018 rok - stanowi załqcznik nľ 13
do niniejszego pľotokołu.

j) Projelł Uchwały Rady Powiątu w Busląl - Zdroju w sprawie przekazania
według właściwości Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach skargi' 

na działalność Dyrektora Porądní Psychoľogiczno - Pedagogicznej
w Busht - Zdroju,

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwĄ.

W związku zWTíl, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
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Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - I

Uchwała Nr xxxvil 1394 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ll maja2018
roku w spľawie przekazania według właściwości Państwowej Inspekcji Pľacy w Kielcach skargi

na działa|ność Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -
Zdroju _ stanowi załqczník nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.8
ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 15 do niniejszego protokołu została przyjęta ptzezRadę Powiatu do wiadomości.

Ad.9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. t. odpowiedzi na interpelacje i zapytaniaRadnego Piotľa Wąsowicza:

Ad. 1.1. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza w sprawie funkcjonowania
rehabilitacji ambulatoryjnej w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju oraz czy została
zwiększona waľtośó kontraktu w tym zakľesie, Dyrektoľ ZoZ Grzegorz Lasak poinformował,
iz w dniu dzisiejszym dostaľczony zostanie komplet dokumentów do NFZ w Kielcach. Dyľektor
ZoZ złoży drugą ofertę na zwiększenię kontraktu na rehabilitację, bowiem na pieľwszy wniosek
NFZ nie udzielił odpowiedzi. Ponadto Dyrektoľ ZoZ skieruje odrębne pismo równięż do Rady
Społecznej pľzy NFZ, aby powiadomió o potrzebach w tym zakresie.

Ad. 1.2. W odniesieniu do wypowiedzi Radnego Piotra Wąsowicza, Przewodniczący Zarządu
Jerzy Kolaľz potwieľdził, iŻ dzięki otwaľtości Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju oľaz zgody Zarządu i Rady Powiatu w Busku - Zdroju na uŻyczenie pomie szczen części
oddziału Zakażnego ZoZ w Busku - Zdroju, celem utworzenia hospicjum i ZoL,
w konsekwencji Fundacja Bľata Albeľta w Kielcach mogła wystąpió o kontľakt i otrzymaó śľodki
finansowe z Urzędu Maľszałkowskiego w wysokości ok. 10 mln zł na budowę hospicjum.
Decyzja Dyrektora ZoZ, Zarądu i Rady otworzyła Fundacji ĺurtk do ubiegania się o duże
pieniądze. Ponadto doýchczasowe wydatki Fundacji w obecnej perspektywie zaliczone zostały
jako koszty kwalifikowane. Tak więc na|eĘ podkreślii ogľomny wkład Powiatu w powyŻszą
inicjatywę, która jest inicjatywą ważną i bardzo potľzebną.
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Ponadto, Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak poinformował
o udzielanej dla Fundacji pomocy w zakresie zabezpieczenia lekarskiego, pielęgniaľskiego oľaz
zabezpieczenia laboľatoryj nego.

Ad. 1.3. odnosząc się do zapytania Radnego, jaki jest na dzień dzisiejszy stan budowy Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jeľry
Kolaľz poinformował, iż stan zaawansowania robót (ok. 75% na ok. 52oÁ wydatkowanych śľodków)
jest zadowa|ający i pľzedstawia się następująco:

- siłownia w PMoS - 87%

- podłoga spoľtowa na Hali PMOS - 80%

- boisko wielofunkcyjne - 60%

- ľemont Waľsztatów Szkolnych - 90%

- nowy budynek Szkoły - ponad 45%o

Sytuacja jest dynamiczna, caĘ czas trwają prace budowlane. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz
poinformował, iŻ Wykonawca Zapewnił, iŻ na dzień 30 czerwca 2018 roku zakonczy budowę
inwestycji. W miesiącach czerwiec - sieľpień planowane są odbiory i wyposaŻenie, tak aby
3 wľześnia 2018 roku ZSTio mogła zacąć funkcjonować, a Radni Rady Powiatu mogli zostaó
zaproszenina otwarcie szkoĘ i inauguľację roku szkolnego.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Lucyna Wojnowska,
odnosąc się do zapytania Radnego Piotra Wąsowicza omówiła specyÍikę SzkoĘ którą kieľuje.
Pani Dyrektoľ cieszy się z obecnej sytuacji na rynku pracy tj. ogromnym zapotrzebowaniem na
fachowców. Dotychczas dominował trend szkolnictwa ogólnego, dziś wľeszcie myśli się
o kształceniu zawodowym. Pani Dyľektor poinformowała o działaniach podejmowanych
w placówce w zakresie wprowadzania nowych kierunków ksáałcenia' obecnie Szkoła jest w fazie
pľrygotowan do nowego kierunku _ technik logistyk. Dyrektoľ podkľeśliła, iż otwarcie nowego
kierunku wiąŻe się z zapewnieniem odpowiedniego wyposaŻeniem i w tym zakľesie potrzebne jest
wsparcie ze strony pľzedsiębiorców od 2009 ľoku ZSTio sukcesywnie pozyskuje również środki
Íinansowe na pomoce dydaktyce i realizację zadań poprzez realizację wielu pľojektów unijnych.
Rada Powiatu w tym względzie podejmuje stosowne uchwały. Ponadto w ZSTio działa Liceum
ogóInoksztaŁcące dla DorosĘch oraz Bľanżowa Szkoła II Stopnia, działające w systemie zaocznym
lub wieczorowym. od trzech lat czynione są teŻ starania w kieľunku ľeaktywowania Liceum
ogólnokształcącego orazprzygotowywane są działania innowacyjne w kieľunku utwoľzenia klasy
munduľowej. Dyľektor wyraziła nadzieję, Że w nowym budynku SzkoĘ taka klasa powstanie.
Działania promocyjne podejmowane są w ciągu całego ľoku _ poprzeznaprzykład wiryty w innych
szkołach na teľenie Powiatu Buskiego oraz poza' choć nie wszystkie szkoĘ są otwaľte na
współpľacę. Prowadzone jest teŻ doradztwo zawodowe. Szkoła pľomuje się ľównieŻ poprzez
audycje w TVP Kielce oraz artykuły w prasie. Dyľektor zachęca również do odwiedzenia stľony
internetowej ZSTio w Busku - Zdľoju. odpowiadając na pytanie Radnego, czy szkoła będzie
zapełniona uczniami, Dyrektor Lucyna Wojnowska stwierdziła, żejest opýmistycznie nastawiona.
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Nowa szkoła będzie gotowa na prryjęcie uczniów i przede wszystkim gotowa na odpowiednie ich
wykształcenie.

Ad. 1.4. odnosząc się do kwestii poboczy w m' Łagiewniki, Pľzewodnicący Zarądu Jerzy Kolarz
zapewnił, iż spľawa ta zostanie załatwiona w terminie do 30 czetwca br. Ponadto poinfoľmował
o bardzo ograniczonych śľodkach Íinansowych na roboty cąstkowe i bľaku jakichkolwiek
oszczędności w tym względzie.

Ad. 2. odpowiadaj ąc na zapytanie Radnego Romana Dudy, Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ pierwotna koncepcja zakładaŁa, Że szatnia
będzie realizowana w ľamach budowy SoR_u. Jednak, z uwagi na bľak na dzień dzisiejszy jasnego
i klaľownego stanowiska Ministerstwa w tej spľawie, Dyrektot rozwaŻa pľopozycję utwoľzenia
punktów szatniowych prrry poszczególnych oddziałach, wszędzie tam gdzie będzie możliwe
wygospodaľowanie pomieszczeń spełniających wymogi sanitarne. Jest to na dzien dzisiejszy
najbaľdziej ľealne i najtańsze rozwiązanie.

Ąd. 3. odpowiadając na wniosek Radnego Jaroslawa Jawoľskĺego w sprawie dotyczącej
finansowego wsparcia działan Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w zakresie
poprawy jakości paľkingu przy ZoZ poprzez wyasfaltowanie, Przewodniczący Zarządu Jevy
Kolarz poinfoľmował,iŻpľawnie nie ma takiej możliwości'

Ad. 4. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iż interpelacja Radnego Ludomĺľa
Leszczyńskiego i Radnego Kamĺla Kaspercryka, dotycząca wystąpienia do Geneľalnej Dyľekcji
Dróg Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach w sprawie przystąpienia do wykaszania rowów
prry drođze krajowej Nr 73 na odcinku Szczeglin _ Konary, zostanie przekazana zgodnie z wo\ą
Wnioskodawców.

Ad. 10
W sprawach róznych i wolnych wnioskach:

l. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrőcił uwagę na bardzo duŻe zapotrzebowanie
na rynku fachowców w zawodach spawacz - ślusaľz, czy tokarz- frezeĺ

2. Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapľosił wszystkich
mieszkańców Powiatu Buskiego na oľganizowane przez ZoZ w Busku - Zdroju badania
profilaktyczne w zakľesie wiľusowego zapalenia wątroby typu C.
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3. Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - ZdrojuGtzegorz Lasak, wyraził negatywną
opinię w stosunku do inicjatorów dzisiejszej akcji protestacyjnej.

4. Radny Jaľosław Jaworski nawiązując do informacji przekazanej w sprawozdaniu zpľac Zarządu
Powiatu za okres pomiędzy sesjami, vłyraził zadowolenie z faktu wspierania i pľowadzonej
edukacji w zakľesie ochľony psz-czőł. Radny jednak nie do końca zgadza się, że to rolnicy
odpowiadaj ą za zmniejszenię populacji pszczőł. Zdaniem Radnego wina leĘ ruczej w stosowanych
ptzez pľoducentów komponentach.

Ad. 11

Wobec nea|izowania poľądku obľad, Pľzewodnicący Rady Powiafu Andrzej Gądek dziękując
wszystkim obecnym za udział o godz. l2.t0 zamknął xxxVII Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

Na tym pľotokół zakończono i podpisano.
Protokól sporządziła:
Baľbaľa Banaś

Dokładny przebieg posiedzenia XXXVII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się
w dniu ll maja 2018 roku zawiera nagľanie udostępnione na stľonie Biuletynu Infoľmacji
Publicznej Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju.

PRZEWODN
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