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Pľotokól Nr XL /Ż0l8
z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺJroju

ktĺĺľa odbyla się lv dniu 13 września 2018 roku
\ry sali konfeľencyjnej Staľosfwa Powiatowego

w Busku - Zĺlroju

w posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

l. Andrzej Bętkowski - Wicewojewoda Świętokľzyski
2. .Iacek Sułek - Dyľektoľ Wydziału Infľastruktury i Rozwoju Swiętokrzyskiego Uľzędu

Woj ewódzkiego w Kielcach
3. Maciej Gawin - Z-ca Dyrektoľa KRUS w Kielcach
4. Aľtuľ Bľachowicz - Konrendant Powiatowy Państwowej Straży Pozaľnej w Busku - Zdroju
5. Renata L-oľnalska - Specjalista WIoRiN Kielce - oddział w Busku - Zdroju
6. Helena Bebel - Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
7. Jolanta Czyrny - Dyľektor Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
8. Anna Kosela - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
9. Justyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
10. Ewelina Szymczyk - Kľzemińska - Z-ca Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku

- Zdroju
l l. Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju
12' Andľzej Bilewski _ Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju
13' Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół 'J'echniczno - InÍbľmatyczrrych w Bttsku -

Zdľojrr
14. Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
l5' Gľzegoľz Wojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku - Zdľoju
16' Maľian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zclľoju
|7. Krzysztof Socha _ Państwowy Powiatowy Inspektĺrr Sanitarny w Busku - Zclľoju
l8. Stanisław Kozioł - Dyľektor Donru Ponrocy Społecznej w Gnojnie
19'Tomasz Łukawski - Kieľownik WTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojrrie
20. Grz'egoľz Lasak - Dyľektol' Zespołtl opieki Zclľowotnej w Busku - Zclľoju



oraz

Reprezentacje szkół w Tuľnieju Szkół Ponadgimnazja|nych Powiatu Buskiego o tytuł
,,Najlepsi w sporcie'' w ľoku szkolnym 2017l20l8
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzeniequoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku obrad.

4. Pľzyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Powiatu.
5. Wľęczenie nagľód w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł

,,Najlepsi w spoľcie'' w roku szkolnym 2017l20l8.
Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami'
Inteľpelacje i zapytania radnych'
Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

zmían w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 roku.
pľzeniesień w wydatkach budzętu Powiatu Buskiego w 20l8 roku.

zmiany uchwały nľ XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26stycznia 2018 ľoku wspľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018 - 2030.
nniany uchwały NrXXXVl359l2018 Rady Powiatu w Busku -Zdľoju z dnia
2 maľca 2018 ľoku w spľawie okľeślęnia zadań oľaz podziału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, pľzypadających
według algorytmu w 2018 roku na ľealizację zadan z zakresu ľehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim.
zmiany uchwały Nr XXVIII l270l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zđroju z dnia
25 maja 2017 roku w spľawie okľeślenia jednostek budzetowych, Źľódeł dochodów
gľomadzonych na wydzielonym rachunku i iclr przeznaczęnia oraz sposobu i trybu

spoľządzania planów ťtnansowych dla wydzielonych ľachunków dochodów.
udzielenia pomocy firransowej Gminie Pacanów na przebudowę rowu przy drodze
powiatowej 0l20T nr ewid grunt 4l ll2 w miejscowości Zboľówek, długości 940 mb'

zmiany uchwały Nr XXIII/2Z2|2016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
2 grudnia 2016 r' w sprawie wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do
projektu pn. ,'Inwestycja w przyszłość'' w ramach Regionalnego Pľogľamu
operacyj ne go Woj ewó dztw a Ś wi ętokľzyskie go 20 l 4 -2020 .

ustalenia ľegulaminu gospodaľowania śľodkami finansowymi pľZeznaczonymi na
pomoc zdľowotną dla nauczycieli.
wyraŻenia zgody na wydzieľżawienie powieľzchni użytkowej znajdującej się
w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

6.

7.

8.

a)
b)

c)

d)

e)

h)

i)



9. Infbrmacja Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochľony Roślin i Nasiennictwa
o ľealizacji zadan z zakľesu ochrony ľoślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za
rok 2017.

l0. Informacja o przebiegu rea|izacji planu finansowego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku -Zdroju za I półrocze 2018 ľoku.

11. Infoľmacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I pőłroczę 2018 roku.
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Pľognozy Finansowej w Powiecie

Buskim w I półroczu 2018 roku.
13. Inf'oľmacja Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju dotycząca planu

z zakľesu modeľnizacji i ľemontów dľóg powiatowych w 20l8 roku.
14. Informacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok ptzez Radnych

Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
15. odpowiedzi na interpelacje i zapytanía ľadnych.
1ó. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
17,Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. r
obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebľanych i o godz. 10.00 otworzył XL Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdtoju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andrzej Gądek wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikający Z aľt. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinťormował, iŻ
administľatoľem danych jest Staľosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju.
Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdrojujest jawna, a obecność w czasie Sesji jest dobľowolna, co jest
jednoznaczne Z wyľażeniem zgody na pľzetwaruanie danych w zakľesie obejmującym: imię'
nazwisko, adľes i wizerunek. Przewodniczący Rady poinfoľmował, iz Klauzula Infoľmacyjna -
zgodnie z art. |3 rozpoľządzenia Paľlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ż0161679 w sprawie
ochľony osob ťlzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spľawie swobodnego
przepływu takich danych oľaz uchylenia Dyrektywy 95l46l'ý,ĺE z dnía27 kwietnia 2016 r. (Dziennik
Uľzędowy Unii Euľopejskiej L l 19 z dnia 4 maja 201'6 r.) dalej zwane jako RoDo, w pełnej weľsji
została wywieszona, celem zapoznania się przez osoby uczestniczące w Sesji na dľzwiach sali
konferencyjnej.

^d.2Przewodniezący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualrrie
w posiedzeniu uczestníczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quoľunr pozwalające na podejmowanię prawomocnych uchwał oraz decyzji -

listy obecności ľadnych oraz Zaproszonych osób stanowią załqczniki nr l i 2 do niniejszego
pľotokołu.



Poza porz.ądkiem obľacl, zazgodą Pľzewoclnic7.ącęgo Rady Powiatu głos zabięra|i:

- Andľzej Bętkowski - Wicewojewoda Świętokľzyski oľaz Jacek Sułek _ Dyrektoľ Wydziału
InÍiastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ktőľzy
poinformowali o wysokości pľzyznanych z Ministeľstwa Spľaw Wewnętrznych i Administľacji
śľodków finansowych na usuwanie skutków klęsk zywiołowych, z przeznaczeniem na ľemont
l1 odcinków dľóg powiatowych na łączną kwotę ponad 2 mln zł' Ponadto, Powiat Buski otrzymal
Z ÍezeÍw MSWiA promesę na kwotę 744 tys. zł na 3 dodatkowe odcinki dróg. Wicewojewoda
poinfoľmował również o ptzekazaniu prZęZ Wojewodę Świętokľzyskiego kwoty 50 tys. zł
Z przeznaczeniem na doposażenie w spľzęt Specjalistycznego Szpitala ortopedyczno
Rehabilitacyjnego o,Góľka'' w Busku - Zdľoju. Wicewojewoda docenił staľania Powiatu Buskiego
w zakľesie pozyskiwania śľodków zewnętrznych na ľealizację zadan własnych powiatu orazzłoŻył
Ączenia dalszych sukcęsów w budowaniu silnej samorządności powiatowej.

- Maciej Gawin - Z-ca Dyľektoľa KRUS w Kielcach, któľy dziękując za moŻliwoŚć uczestniczenia
w dzisiejsze.i Sesji, w imieniu własnym oľaz Posła na Sejm RP Michała Cieślaka złoŻył gratulacje
mieszkańcom Powiatu Buskiego w związku z otrzymanymi dotacjami oraz złoŻył Życzenia
dalszych sukcesów.

- Jerzy Kolaľz - Staľosta Buski podziękował za otľzylnane śľodki finansowe, któľe będą służyó
dalszemu rozwojowi Powiatu Buskiego.
Broszuľa podsumowująca 20-lecie Powiatu Buskiego zawieľa dokładne zestawienie
otľzymywanych śľodków finansovvych na inwestycje dľogowe w poszczególnych latach.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do poľządku obľad
w pkt 8 po liteľze ,,i'' liter ,rj'', ,,k'' , ,r|" ,, ,rm'', ,rn'' w bľzmieniu:

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

,,j'' wyraŻenia zgody na ľealizację pľzez Powiat Buski w 20l9 ľ' pľojektu pn. ,,PľZebudowa dróg
powiatowych odł. l1850m: Nr0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 iod km
21+000 do km 25+680 dł. 8850m' Nľ 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od lan 6+835 do km 8+500
dł' l665m, Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów_Skľobaczów od km 7+265 do km 8+600 długoŚci
1335m'' oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju do złoŻenía wniosku
o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Progľam ľozwoju gminnej
i powiatowej infľastľuktuľy dľogowej na |ata2016-2019".

,,k" wyraŻenia zgody na ľealizację przez Powiat Buski w 2019 ľ. pľojektu pn. ,,Przebudowa dľogi
powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki - Zagajőw - Chinków- Stľażnik - Solec - Zdrój od km 0+010
do km 7+000 długości 6 990 m" orat upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogramu wieloletniego pn. ,,Pľogľam rozwoju
gminnej i powiatowej infrastľuktury clľogowej na lata20|6-2019".

,,|" wyĺaŻenia zgody na ľealizację przez Powiat Buski w2019ľ. projektu pn. ',PľZebudowa dľogi
powiatowej Nľ0l19T Pacanów - do dľogi krajowej 79 od km 0+012 do km l+2|5 długości
1 203 m'' oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku
o dofinansowatlie pľojektu w ranraclr pľograrnu wieloletniego pll. ,,Pľogľam ľozwoju grninnej
i powiatowej infl'astľuktuľy dľogowej na lata 2016-Ż019" .



,rm" wyrażenia zgody na ľealizację przez Powiat Buski w 2019 ľ. projektu pn. ,'Pľzebudowa dľogi
powiatowej Nľ 0023T Chmielnik - Zrecze _ Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990
dł. 980 m'' oľaz upoważnienia Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju do złoŻenía wniosku
o dofinansowanie pľojektu w ľamach progľamu wieloletniego pn. ,,Pľogram ľozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na \ata20l6-2019".

,rn" wyÍaŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nięľuchomości
w najem.

Innych propozycji zmian poľządku obľad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne wnioski
dotyczące zmiany w porządku obľad, w przytoczonym wyŻej brzmieniu.

Ww poszczególne wnioski dotyczące zmiany w porządku obrad, zostĄ przyjęte pľzez Radę
Powiatu wodrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, poľządek obľad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nľ XXXVilI.l 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 częrwca 2018
ľoku został pÍZyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na

18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pľotokół Nr XXXDV 20|8 z Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 czerwca 2018
roku został przyjęty przez Radę Powiatu bęz uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na

18 Radnych obecnych na sali:



zct - 18

przeciw - 0

wstľzymął się - 0

Ad.5
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek orazPľzewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Ko\arz
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju wľęczyli Nagrody w Tuľnieju Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł,,Na.ilepsi w spoľcie'' w ľoku szkolnym 2017lŻ0l8.
Lista szkół nagľodzonych - stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Na,ĺtqpiły gratuĺac.i e.

Ad.6
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 14 czeÍwca 2018 ľoku
do 13 wľześnia Ż0l8 ľoku, pľzedstawił Pľzewodniczący Zaĺządu Jerzy Ko|arz. W okľesie
tym Zarząd odbył 12 posiedzeń'

Spľawozdanie Z prac Zaľządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad.7

Interpelacj e i zapytania Radnych:

1. Radny Jaľoslaw Jawoľski zwľőcił się z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania oddziału
Ginekologiczno - Położniczego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, w kontekście
niskiej ilości uľodzeń oraz okľesowych pľzesunięć peľsonelu do pľacy na inne oddziały.

2. Radny Grzegorz Jankowski - zgłosił nlw zapytania:

- Radny odniósł się do niepokojących sygnałów odnośnie zmiany waľunków pracy - zmniejszenia
do Yz etaÍu - peľsonelu oddziału Rehabilitacji w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju'

- Radny odniósł się do ilości miejsc w inteľnatach. Mimo wczeŚniejszych zapewnień Starosty, Że
jest wystarczająca ilość miejsc w inteľnatach dla młodzieŻy szkół śľednich, teľaz PINB musi
zmienić siedzibę, by zwolnieć pokoje w Inteľnacie I Lo w Busku - Zdroju.

3. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w zapytania:

- Jak Staľosta Buski ocenia kondycję Zespołu opieki Zdľowotrrej w Busku _ Zdľoju, którynr ocl

ponad dwóclr lat kieľuje Dyľektoľ Grzegoľz Lasak? Czy decyzje przęZNiego podjęte, takie jak np.



utwoľzenie PoZ, utworzenie nocnej i świątecznej opieki, utworzenie poradni onkologicznej, czy
pozyskanie rezonansu' wpłynęły na kondycję szpitala i poprawę świadczonych usług?

- Radny popľosił o informację jak został lub jak zostanie rozwíązany pľoblem ľehabilitacji
ambulatoryjnej w związku ze zmniejszeniem przez NFZ śľodków finansowych? Jakie są tego
konsekwencje dla pracowników i dla pacjentów?

- Radny zwrócił się z pytaniem jaka jest na dzień dzisiejszy sytuacja na oddziale Ginekolo giczno -

PołoŻniczym? Jaka jest peľspektywa funkcjonowania tego oddziału w przyszłości, biorąc pod

uwagę' Że oddziały te w małych szpitalach i w małych miastach są zwykle deficytowe?

- Radny zwrőciŁ się z pytaniem jak wygląda sprawa wynagľodzeń kadry lekarskiej i pozostałych
pľacowników w ZoZ w Busku - Zdroju? Słyszy się w śľodowisku, że pielęgniaľki specjalistki
zarabiają ponad 3 tys. zł netto. Czy Dyrektor ZOZ może potwieľdzić tę inťormację?

- Radny przypomniał, iż wielokľotnie podczas kadencji występował o ľegulację płac' Radny zwrócił
się z pytaniem jakie były podwyżki płac pracowników w Starostwie Powiatovvym i jednostkach
podległych w kadencji 2014-2018 w rozbiciu na lata' Czy podwyŻki były wypłacane od m-ca
stycznia przez cały ľok' czy w innych okresach?

- Radny zwtócił się z pľośbą o przedstawienie informacji po sprzedaży budynku przy ul. l Maja
w Busku - Zdroju. Jaką waľtość osiągnął grunt z budynkiem pľzy tej ulicy? Na jaką waľtość został
wyceniony budynek przy I Lo w Busku - Zdroju? Jaka kwota wpłynęła do budzetu Powiatu
Buskiego? W jaki sposób zostanie zagospodaľowany budynek przy I Lo? Wcześniej była mowa
o budowie nowego łącznika i stwoľzeniu czteľech dodatkowych sal, dziś słyszy się o budowie
nowego piętľa. Radny zwľócił się z pľośbą o pľzedstawienie koncepcji w tym zakľesie oľaz
o informację w jaki sposób nastąpi popľawa waľunków pľacy I Lo na następne lata.

- W jaki sposób Staľosta Buski przygotowuje podległe szkoły na2019 rok, gdy będą funkcjonować
2 roczníki i zwiększy się zdecydowanie |iczba uczniów? Czy nie ma zagroŻenia, Że uczniowie
Powiatu Buskiego będą dojeżdzać do Pińczowa, czy Chmielnika? Według obseľwacji Radnego
buskie szkoły średnie nie pomieszczą uczníów ubiegających się do szkół w 2019 ľoku. Ile jest
miejsc w dwóch internatach, któľe pozostały, bowiem już dwa zostały zamknięte? Ile rezeľwuje się
miejsc dla tych uczniów, którzy przyjdą do inteľnatu W m-cu listopadzie?

- Radny zwľócił się z pytaniem na jakim etapie są pľzygotowania do ľozbudowy SOS_W
w Bľoninie? Co zostało już wykonane i z jakich instytucji pozyskano lub pozyska się środki na
ľealizację w/w inwestycji?

4, Przewodniczący Rady Andľzej Gądek zwrócił się z pytaniem czy są podejmowane działania
i na jakim są etapie - w zakľesie geodezyjnego wyznaczania pasów dľogowych? Bľak
wyznaczonvch pasów dľogowych opőŹnia ľemonty i budowę dľóg, tak jak to jest w przypadku np'
drogi Magierów - Piestrzec.

5. Radny Jacek Wach złoŻył zapytania w formie pisemnej, dotyczące:

- Ile jest obecnie wolnych miejsc w inteľnatach i czy znajdzie się miejsce dla wszystkich chętnych
uczniów?



- Czy istnieje rnożliwość dof-tnansowania (lub innej foľmy pomocy) dla pľzewoŹników chcących
uruchomić nowe linie komunikacyjne?

'Wlw zapytania w foľmie pisemnej stanowią załqcznih nr 5 do niniejszego protokołu.

6. Radny Ludomiľ Leszcryński złoĘł interpelację w formie pisemnej, dotyczącą wystąpienia do

Generalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach w sprawie prawidłowego

oznakowania skľzyżowania dľogi kľajowej Nr 73 z drogą powiatową w kieľunku Solca - Zdľoju.

W/w interpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

7. Radny Kamĺl Kaspeľczyk złoŻył interpelację w foľmie pisemnej, doýczącą wystąpienia do

Generalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach w spľawie zmiany
oľganizacji ľuchu na dľodze krajowej Nľ 73 w miejscowości Smogoľzów.

W/w inteľpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

8. Radny Kamil Kaspeľczyk złoŻył interpelację w formie pisemnej, doĘczącą wystąpienia do

Burmistľza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie zamontowania lustra drogowego w miejscowości
Mietel na skľzyżowaniu dľóg gminnych.

Ww interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

9. Radny Kamil Kaspeľczyk złoŻył inteľpelację w formie pisemnej, dotyczącą modernizacji
ewidencji gruntów i budynków w Powięcie Buskim.

Ww inteľpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu'

10. Radny Kamil Kasperczyk złoŻył interpelację w fbrmie pisernnej, dotyczącą wystąpienia do

Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach w spľawie ľelnontu dróg wojewódzkich
Nr 756 i Nr 757.

Ww inteľpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu'

Przev,odniczqcy Rcldy Andrzej Gqdek oglosił 5-minlltoll,C! przerwę, ct po v,znowieniu obrad
pľzystqpiono do realizacji punkĺu 8,

Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczyÍał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekĺ Uchu,ały Rady Powiaĺu w Busku
w btdżecie Pov,iaĺu Buskiego w 20l8 roku.

Zdroju v, sprawie zmian



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

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzeviodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod
głosowanie.

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

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xL/405 l20t8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia2018
ľoku w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - stanowi załqczník
nr 1I do niniejszego pľotokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek
projektem uchwały.

w sprawie przeniesień

otwoľzył dyskusję nad

uchwaĘ podW związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pĺzyjęta pruez Radę Powiatu
w głosowaniu:

zą - ]8

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XLl406/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľzęśnia2018
roku w spľawie przeniesień wwydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - stanowi
załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu'

c) Projekĺ UchwaĘ Rady Powiątu w Busku - Zdroju v) sprclwie zmiany
uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiątu w Busku - Zdľoju z dnią
26 stycznia 20]8 roku w spľavlie Iľieloletniei Prognozy Finansowe'i dla Powiatu
Buskiego na ląta 2018 - 2030.



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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nĺę zabíerali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

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

za - 18

Przeciu' - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XLl407 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018

ľoku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26stycznia 2018 roku wspľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2018 - 2030 - stanowi załqcznik nr 1-l do niniejszego pľotokołu'

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju v) sprawie zmiany
uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca
20I8 roku w sprawie określenia zadan oraz podziału środków
z Parisĺwowego Funduszu Rehabilitacii osób Niepełnosprawnych, przypada.iqcych

według algorytmu w 20I8 roku ną realizac.ję zadari z ząkľesu rehabilitac'fi
zav,odowej i społecznei osĺib niepełnospľawnych w Pou,iecie Buskim.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przecivt - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xL/408 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia20l8
roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVB5920L8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia} marca 2018 ľoku w spľawie okľeślenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według
algorytmu w 20l8 ľoku na ľealiz,ac.ię zaclań z zakľesu ľehabilitacji zawoclowej i społecznej osób

niepełnospľawnych w Powiecie Buskim - stanowi zalqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.
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e) Projekt Uchwały Rady Pou,ialu w Busku - Zdľojĺl 1il spľawie zmiany
uchwały Nr XXVIII/270/20l7 Rady Powiątu lĄ) Busku - Zdroju z dnia 25 maja
2017 roku w sprawie określenia 'jednostek budżetowych, źródeł dochodów
gľomadzonych na wydzieĺonym rachunku i ich przeznączenia oľaz sposobu i trybu
s p o r z q dz a n i a p l anów .fi , rr5 gy,y c h dl a wy dz i e l o ny c h r a c hunkĺiw do c ho dów.

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

projektem uchwały.

W związku ztym, żę Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwĄ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została prryjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - lB

Przeciv' - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XLl409 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 września20l8
ľoku w spľawie zmiany uchwały Nr XXVIII l270l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
25 maja 20l7 ľoku w sprawie określenia jednostek budżetowych, Źródeł dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oÍaz sposobu i trybu sporządzania planów
finansowych dla wydzielonych ľachunków dochodów - stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego
pľotokołu.

fl Projekt Uchwały Rady Pov,iattł w Busku - Zdroju v) spľav,ie udzielenią
pomocy.finansowej Gminie Pacanĺiw na przebudowę rOwLł przy drodze powiaĺowe.i
() ] 20T nr ewid grunĺ 41 1/2 w miejscov,ości Zborówek, dlugości 940 mb.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek otwoľzył 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 przyjęÍa

w głosowaniu:

przez Radę Powiatu

za - 18

pl'zcc'ilľ - 0

wstrzymal się - 0
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Uchwała Nľ XLl4l0 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia 2018
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na pľzebudowę ľowu przy drodze
powiatowej 0l20T nr ewid gľunt 4ll12 w miejscowości Zboľówek, długości 940 mb - stanowi

załqcznik nľ 16 do niniejszego pľotokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju v) sprawie zmiany
uchwały Nľ XXIII/222/2016 Rady Powiaĺu w Busku-Zdroju z dnia 2 grudnia
2016 r' w sprawie wyrażenia woli pľzy.sĺqpienia Powiatu Buskiego do pľojektu

Pfl. ,,Inwestycja w przyszłość" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Woj ew ództw a Św ięt olłzys kiego 2 0 1 4 - 2 0 2 0.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

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

za - 18

Przeciv'- 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr xLl41| 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września2Ol8
roku w sprawie zmiany uchwały Nľ XXIII/Ż22|20|6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
2 gľudnia 2016 r. w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pn.

,,Inwestycja w pľzyszłość'' w ramach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego 2014-2020 - stanowi załqcznik nr I7 do niniejszego protokołu.

h) Projekĺ Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenią
regulaminu gospodaľowanią śľodkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc
zdrowotnq dla nauczycieli,

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uclrwała została przyjęta pľZeZ Radę Powiatu
w głosowaniu:

1,2



zcł - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XLl4l} l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 13 września2Ol8
roku w sprawie ustalenia ľegulaminu gospodarowania śľodkami finanso!\rymi przeznaczonymi na

pomoc zdľowotną dlanauczycieli - stanowi załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu'

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia
zgody na wydzieľżawienie powierzchni użytkowej znajdujqcej się w budynku
głównym Zespołu opieki Zdľowolnej w Busku - Zdroju.

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, Że Radni nię zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

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

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xL l 4|3 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018

ľoku w sprawie wyľażenia zgody na wydzieľŻawienie powierzchni uzytkowej znajdującej się
w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju _ stanowi załqcznik
nr 19 do niniejszego pľotokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu u, Busku - Zdroju lł sprawie wyrażenia
zgody na realizację przez Powial Buski w 20I9 r' projekĺu pn' ,,Przebudowa drĺig
powiaĺowych o dł' l1850m: Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km ]5+830 do
20+000 i od km 21+000 do km 25+680 dł. 8850m' Nr 0059T Zu,ierzyniec-Kotki-
Janina od km ő+835 do km 8+500 dł. I665m, Nr0052T ĺ4/iduchową-Ruczynów-

Slcrobączów od km 7+265 do km 8+600 długości 1335m" oraz upoważnienia
Zarzqdu Powiątu w Busku - Zdľoju do złożenią wniosku o dofinansowanie projektu
u, ramach progrąmu wieloletniego pn. ,,Program ronłoju gminnej i povliatowej
infľastľuktury drogowej na lata 20]6-20I9".

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

projektenr uchwały.
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W związku zÍym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodnicząey Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie'

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

za - 18

Przeciv,- 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XLl414 120l.8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września2Ol8
ľoku w sprawie WraŻęnia zgody na reaIizację przez Powiat Buski w20l9ľ. pľoiektu pn.

,'Przebudowa dľóg powiatowych o dł. l1850m: Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do
20+000 i od km 21+000 do km 25+680 dł' 8850m, Nr 0059T Zwíerzyniec-Kotki-Janina od km
6+835 do knr 8+500 dł. l665m, Nľ 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skľobaczów od km 7+265 do
km 8+600 długości 1335m'' oľaz upoważnienia Zarządu Powiatu wBusku _ Zdľoju do złoŻęnía
wniosku o dofinansowanie pľojektu w ramach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Pľogram ľozwoju
gminnej i powiatowej infrastľuktury drogowej na lata 2016-20|9" - stanowi załqcznik
nr 20 do niniejszego pľotokołu.

k) Projekĺ Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ulyrażenia
zgody na realizację przez Powiat Buski w 20I9 r. pľo.iektu pn. ,,Pľzebudowa drogi
powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków- Strażnik - Solec - Zdrĺij
od km 0+0]0 do km 7+000 dlugości 6 990 m" Oraz upoważnienia Zarzqdu
Powiatu v, Busku - Zdrojĺl do złożenia v,niosku o dofinansowanie prĘektu
v, ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktury drogowej na lata 2016-20I9"'

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posieclzeń, Uchwała została przyjęta pťZez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciłv - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XLĺ415/20l.8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września2018
roku w spľawie wyľażenia z,gody na ľealizację pr7.e7, Powiat Rtlski w 20l9 r' pľojektu pn'

,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0095T Piasęk Wielki - Zagajow - Chinków- Stľażnik - Solec -

Zdrőj od km 0+010 do km 7+000 długości 6 990 m" oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku
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- Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektrr w ľamach pľogramu wieloletniego
pn' ,,Pľogľam rozwoju gminnej i powiatowe.i infľastruktury dľogowej na lata 2016-2019'' - stanowi

zalqcznik nľ 2I do niniejszego pľotokołu'

l) Projekt Uchwały Rady PowiąÍu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia
zgody na realizację przez Powiaĺ Buski w 20I9 r' projektu pn. ,,Przebudowa dľogi
powiatowej Nr0119T Pacanóu, - do drogi krajou,ei 79od km 0+0]2 do km 1+215

długości l 203 m" oraz upoważnienia Zarzqdu Powiatu w Busku - Zdroiu do

złożenia u,nioskll o doĺinansou,anie pľojektu v, ramąch programu v,ieloleĺniego
pn. ,,Program rozu,oju gminne.j i powiaĺowej infľastruktury drogowej na laĺa
20r6-2019".

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

projektem uchwały.

W związku ztym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - l8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XL/416 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia2018
roku w spľawie wyľażenia zgody na ľealizację przęz Powiat Buski w20l9ľ. pľojektu pn'

,'Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr01l9T Pacanów - do dľogi krajowej79 od km 0+012 do km
|+2l5 długości l 203 m" oraz upoważnienia Zarządtl Powiatu w Busku - Zdľoju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogramu wieloletniego pn' ,,Pľogľam rozwoju
gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na |ata 2016-Ż0|9''- Stanowi załqcznik nľ 22 do

niniejszego protokołu'

m) Projekĺ Uchu,ały Rądy Powiatu u) Busku - Zdroju w spravlie wyrażenia
zgody na realizację przez Pov,iaĺ Buski v, 20]9 r pľojektu pn' ,,Przebudowa dľogi
powiatowej Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do

km 5+990 dl. 980 m" orąz upoważnienia Zarzqdu Powiaĺu w Busku - Zdľoju do
złożenią wniosku o doŕinansowąnie pľojektu w ramach progľamu wieloletniego
pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej ną latą
20]ő-20]9".
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Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xLl417 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia2Ol8
ľoku w sprawie vlytażenia zgođy na ľealizację pľzęz Powiat Buski w 2019 ľ pľojektu pn.

,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0023 T Chmielnik - Zręcze - Maciejowice - Ruda od km 5+0l0
do km 5+990 dł. 980 m" oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju do złoŻenia

wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogramu wielolętniego pn. 'oPľogram rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury dľogowej na |ata2016-2019'' - stanowi załqcznik nr 23 do

niniejszego pľotokołu.

n) Projekt Uchwały Rady Powiatu ul Busku - Zdroju 1il sprawie wyrażenia

zgody dla powiatowej .jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości

w najem.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xL/418 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia20l8
roku w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem - stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.
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Ad.9
Infoľmacja Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony Roślin i Nasiennictwa

o ľealizacj i zadań z zakľesu ochľony roślin i nasiennictwa na teľenie Powiatu Buskiego za rok

20|7 - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 2s do niniejszego pľotokołu została przyjęta

przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Inťormacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdľoju za I półrocze 2018 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do

niniejszego protokołu została pĺryjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 1l
Informacja o pľzebiegu wykonania budzetu Powiatu Buskiego za I półľocze 2018 roku -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu została przyjęta pľzez Radę

Powiatu do wiadomości.

Ad. 12

Infoľmacja o kształtowaniu się Wieloletniej Pľognozy Finansowej w Powiecie Buskim

w I półľoczu 20l8 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 28 do niniejszego pľotokołu

zostałaprzyjęta pÍZeZ Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 13

Inťormacja Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju dotycząca planu

zzakresumodernizacji i ľemontów dľóg powiatowych w 20l8 roku - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 14

Infoľmacja w spľawie złoŻonych oświadczeń
Powiatu w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu
pľotokołu została przyjęta przez Radę Powiatu

majątkowych za 2017 ľok przez Radnych Rady

stanowiącym załqczník nr 30 do niniejszego

do wiadomości.

Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1 odpowiadając na zapytania Radnego Jaroslawa Jawoľskiego oraz Radnego Piotra
Wąsowicza dotyczące oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Zespole opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdroju, w kontekście niskiej ilości uľodzen oraz okresowych przesunięć personelu do

pľacy na inne oddziały, a także perspektywy Íunkcjonowania tego oddziału w przyszłości,

Dyľektoľ Grzegorz Lasak poinformował, iŻ jest to pľoblem wszystkich małych szpitali

powiatowych. Dyľektoľ ma nadzieję na pľzekľoczenie |iczby 400 urodzeń w ľoku, bo wówczas

można będzie specjalizować nowych lekarzy. Faktycznie, w okľesie uľlopowym, gdy było to
możliwe z uwagi na małą liczbę uľodzeń, miały miejsce pľzypadki pľzesunięć pielęgniaľek

oddziału Ginekologiczno - PołoŻniczego do pľacy na oIoM. Jak zapewnił Dyrektoľ ZoZ crzegorz
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Lasak, oddział Ginekologiczno - PołoŻniczy jest baľdzo dobľze zaopatrzonv, pacjentki tego

oddziału mają baľdzo dobľą opieką medyczną, co daje nadzieję na jego dalsze funkcjonowanie.

Ad. 2 odpowiadając na zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego oraz Radnego Piotra
Wąsowĺcza dotyczące funkcjonowania oddziału Rehabilitacji w Zespole opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju w związku ze zmniejszeniem pÍzęz Narodowy Fundusz Zdrowia środków
Íinansowych i związanymí z tym konsekwencjami, Dyľektoľ Grzegorz Lasak poinformował, iŻ
NFZ obciął śľodki finansowe na ľehabilitację w całej Polsce. Szpital w Busku - Zdľoju stracił

finansowo baľdzo dużo. Bľak jest śľodków na zbilansowanie się oddziału. Dyĺektor ZoZ
poinformował, iŻ odbyły się spotkania i rozmowy Z peľsonelem oddziału Rehabilitacji, podczas

których wypracowano zaakceptowane przęz obie strony stanowisko. Dyrektor poinfoľmował
ponadto, iŻ wprowadzono dla pacjentów odpłatne zabiegi rehabilitacyjne w cenach

konkuľencyjnych.

Ad. 3. odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnego Piotra Wąsowĺcza:

- odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza w spľawie oceny kondycji Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju, którym od ponad dwóch lat kieruje Dyrektoľ Grzegorz Lasak,
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iz wsrystkie podejmowane decyzje,
o których wspomniał Radny takie jak np. utworzenie PoZ, utwoľzenie nocnej i świątecznej opieki,
utwoľzenie poľadni onkologicznej, czy pozyskanie ľezonansu' wpłynęły pozytywnie na kondycję
szpitala i popľawę Świadczonych usług' Inicjatywy te były wspierane i dofinansowywane
z budŻetu Powiatu Powiatu.

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegoľz Lasak poinťormował, iż w Jego

ocenie sytuacja ZoZ w Busku - Zdroju w stosunku do szpitali ościennych jest niezła'

- odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza jak wygląda spľawa wynagrodzeń kadry
lekaľskiej i pozostałych pľacowników w ZoZ w Busku - Zdľoju i czy to pľawda, Że pielęgniarki

specjalistki zarabiają ponad 3 tys. zł netto' Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasak
potwierdził powyŻszą inf'ormację' Dyľektor poinfoľmował również o wprowadzonej w ZoZ
w Busku - Zdroju regulacji płac.

- odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie ľegulacji płac pracowników
w Staľostwie Powiatowym i jednostkach podległych w kadencji 2014-20|8, Przewodniczący
Zarządu Jerzy Kolaľz poinÍbľmował, iŻ w 2015 roku nie było podwyżek, natomiast były wypłacone
jednorazowe nagľody ľoczne. W roku 2016były podwyzki od stycznia średnio po l25 złbrutto oraz
jednoľazowe nagľody ľoczne. W 2017 ľoku podwyżki były od miesiąca września średnio po l25 zł
bľutto oľaz jednorazowe nagľody roczne. W ľoku 2018 wypłacono podwyżki śľednio po l50 zł
bľutto z wyľównaniem od l stycznia oľaz jednoľazowe nagľody ľoczne. Tak więc w kadencji

2014-2018 wypłacolro podwyżki śľednio po 300 zł bľutto oľaz jedtroľazowe nagľody ľoczne.
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- Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oclnosząc się do zapytań Radnego Piotra Wąsowicza
w sprawie przedstawienia infbrmacji po sprzedaŻy budynku pľzy ul. 1 Maja w Busku - Zdroju,
w tym - Jaką waľtość osiągnął grunt z budynkiem przy tej ulicy? Na jaką wartość został
wyceniony budynek przy l Lo w Busku - Zdroju? Jaka kwota wpłynęła do budzetu Powiatu
Buskiego? W jaki sposób zostanie zagospodaľowany budynek przy I Lo? - Przewodniczący
Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ przed 30 sierpnia bľ. do budzętu Powiatu Buskiego
wpłynęła kwota pľawie 3 mln zł - jako rőŻníca między vvyceną obu budynków.

Zlecono ekspeľtyzę budynku przy I Lo w Busku - Zdroju w kontekście wykonania nadbudowy
piętra i utworzenia dodatkowego zaplecza do celów dydaktycznych. Podejmowane są działania
w zakresie przeniesień jednostek oĺganizacyjnych, w celu optymalnego wykoľzystania zasobów
lokalowych.

- odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza w jaki sposób przygotowane są szkoły na

20l9 ľok' gdy zwiększy się zdecydowanie liczba ucznióW Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz
wyraził nadzieję, Że uda się sprostaó załoŻeniom ľefbľmy i pomieścić 2 ľoczniki uczniów. Są i będą
podejmowane takie działania i tak wykorzystywane zap\ecze lokalowe' by zabezpieczyć
wystaľczającą ilość miejsc dla uczniów.

- odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza na jakim etapie są przygotowania do
ľozbudowy SOS-W w Bľoninie' Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ Zarząd
Powiatu szukając wszelkich moŻliwych Żrődeł dofinansowania w ramach RPo, PFRON
i Ministeľstwa Spoľtu, złoŻył odpowiednie wnioski i czeka na rozstrzygnięcie' Bez udziału
śľodków zewnętrznych Powiat sam nie udźwignie realizacji powyższego zadania.

Ad. 4. odpowiadając na zapytaníe Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka czy są

podejmowane działania i na jakim są etapie - w zakresie geodezyjnego Wyznaczania pasów

dľogowych, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iŻ prace te są wykonywane
sukcesywnie' Pľzed pľzystąpieniem do inwestycji dľogowych zlecane jest uľegulowanie stanu

pľawnego pasa dľogowego'

Ad. 5. odpowiadaj ąc na zapytanie Radnego Jacka Wacha w sprawie możliwości doťrnansowania
(lub innej formy pomocy) dla przewoŹników chcących uruchomić nowe linie komunikacyjne,
Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iz na dziś nie ma takiej mozliwości pľawnej .

Ad. ó. Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował' iŻ interpelacja Radnego Ludomiľa
Leszczyńskiego doÍycząca wystąpienia do Geneľalnej Dyľekcji Dróg Kľajowych i Autostrad
oddział w Kielcach w spľawie pľawidłowego oznakowania skľzyżowania drogi kľajowej Nr 73

z drogą powiatową w kierunku Solca - Zdľo.iu, zostanie pľzekazana zgodnie z wolą Wnioskodawcy.
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^d.7. 
Pľzcwodniczący Zarząclu .Ieľzy Kolarz poin1bľmował, iŻ inteľpelac.ja Radncgo Kamila

Kasperczyka dotycząca wystąpienia do Geneľalrrej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostľad oddział
w Kielcaclr w spľawie zmiany oľganizacji ľuchu na drodze krajowej Nr 73 w rĺiejscowości
Smogoľzów' zostanie przekazana zgodnie z wolą Wnioskodawcy.

Ad. 8. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinÍbľmował, iŻ interpelacja Radnego Kamila
Kaspeľczyka dotycząca wystąpienia clo Buľmistľza Miasta i Gminy Stopnica w spľawie

zamontowania lustľa dľogowego w mic.iscowości Mictcl na skľzyżowaniu clróg gminnych,

zostan i e p r'zekazana zgodni e z w olą Wnioskoclawcy.

Ad. 9. Do udzięlenia odpowiedzi w Íbrmie pisemnej na zapytaĺ'lie Radnego Kamila Kaspercryka
w spľawie nrodernizacji ewidencji gľuntów i budynków w Powiecie Buskim, Pľzewodniczący

7,arz.ądv Jeľzy Kolarz zobowiązał Naczelrrika Wydziałrr GKN Staľostwa Powiatowego.

Ad. 10. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poirrĺbrnrował, iŻ inteľpelac.ia Radnego Kamila
Kaspeľczyka dotycząca wystąpienia do Świętokľzyskiego Zaľządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach w spľawie ľemontu dľóg wojewódzkich Nľ 756 i Nľ 757, zostanie przekazana zgodnie

z wolą Wnioskodawcy'

Ad. 16
W spľawach ľóŻnycli i wolnyclr wnioskaclr:

1. Radny Grzegorz Jankowski zwľócił uwagę na wciąż nie załatwioną spľawę klimatyzacji na sali

konfěrencyjnej Starostwa Powiatowego oľaz bľaku heľbu Gminy Gnojno'

2. odpowiadając na Zapytanie Radnego Ronrana Dtrdy dotyczące budynków po ZSTiO w Busku -

Zdroju, Pľzewoclniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfbľmował, iz jeden z budynków planowany jest

do spľzedaĄ w drugim zaś planowane iest utwoľzenie odclziału Zamieiscowego Wyzszej Szkoły
Zawodowej.

Ad. 17

Wobec zľea|izowania poľządku obľacl, Pľzewodnic'Z,ący Rady Powiatu
wszystkim obecnym za trdział o godz. 13.00 zarnknął XL
w Busku - Zdľoju'

Na tym pľotokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządzila:
[]arhara Banaś

Andrze.i

Ses.ię

Gądek dziękując
Rady Powiatu
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