
Znak: BR. 0002.2.XLI.201 8

Pľotokól Nľ XLI / 20l8

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
któľa odbyla się w dniu 15 paźĺlzieľnika 2018 roku

w sali konfeľcncyjnej Starostwa Powiatowego
lv Busku - Zdľoju

w posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdľoju
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa
Skaľbnik Powiatu - Artuľ Polniak
Sekretaľz Powiatu - Jeľzy Służalski

zapľoszone osoby:

1. Jakub Kosiń - Komęndant Powiatowy Policji w Busku - Zdľoju
2' Tomasz Majcheľ - Kieľownik Sekcji ds. oľganizacyjno - kadrowych w Komendzie

Powiatowej Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdroju
3. Helena Bebel - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
4' Jolanta Maślicha _ Dyrektoľ Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdroju
5. Jolanta Czyny - Dyľektor Poľadni Psyclrologiczno - Peclagogicznej w Busku - Zdroju
6. Lucyna Wojrrowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdľoju
7. .Iustyna Kwiatkowska - Dyľektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
8. Jolanta Żur-ęk - Z-ca Dyľektoľa Specjalrrego ośľoclka Szkolno - Wychowawczego

w Bľoninie
9. Tomasz Galant - Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
10. Andrzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgirnnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju
11. Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Btlsku - Zclľoju
12' Grzegoľz Wojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

w Busku - Zdľo.iu
13. Waldemar Wójcik - Dyľektoľ Specjalnego ośľoclka Szkolno - Wychowawczego clla

Niepełnospľawnyclr Rucliowo w Busku - Zdroju
14' Andľzej Smulczyriski - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Buskrr -

Zdľoju
15. Kľzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
16' Maľian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
17'Krzysztoť Socha_ Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku-Zdľojtl
l8'Tomasz Łukawski - Kieľownik WTZ pľzy Donru Pomocy Społecznej w Gnojrrie
19' Gľzegoľzl-asak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotlrej w Busku - Zdľoju



oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Porządek obľad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwieľdzeniequorum.
3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4, Pľzyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6, Interpelacje i zapytania ľadnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

a) zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.
b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku'

c) zmiany uchwały nľ XXXIV 1350lŻ018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

26stycznia 20l8 ľoku wspľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu

Buskiego na lata 2018 - 2030.
d) zmiany uchwały Nľ XXXV 1359/20|8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

2 marca 2018 ľoku w sprawie okľeślenia zađan oraz podziału śľodków

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, pľzypadających

według algoľytmu w 2018 ľoku na ľealizację zadan z zakľesu ľehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim.

e) wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem.

Đ wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki

nieľuchomości w najem.

g) zmiany Statutu Powiatu Buskiego.

oľganizacyjnej na oddanie części

8. Inťormacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok pÍZez osoby

zobowiązane do ich składania napodstawie aľt' 25 c ust. l,3 i 5 ustawy zdnia 5 czeľwca

l998 ľ' o samoľządzie powiatowym'
9. odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania ľadnych.

l0. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
ll. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obľadom pľzewodniczył Andľzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz. 10.00 otwoľzył XLI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.



Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdtoju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek
inťormacyjny wynikający z aľt. l3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinÍbrmował, iŻ
administratoľem danych jest Staľosta Buski z síedzíbą w Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju.
Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdľojujest jawna, a obecność w czasie Sesji jest dobrowolna, co jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwaruanie danych w zakresie obejmującym: imię,

nazwisko, adľes i wizerunek. Pľzewodniczący Rady poinťoľmował, iz Klauzula Informacyjna -

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Euľopejskiego i Rady (UE) 20161679 w spľawie

ochrony osób ťlzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spľawie swobodnego

przepływu takich danych oľaz uchylenia Dyľektywy 95l46l'ý,ĺE z dnia27 kwietnia Ż016 r. (Dziennik

Urzędowy Unii Euľopejskiej L ll9 zdnia4maja2016r.) dalej zwane jako RoDo, wpełnej weľsji

zostaŁa wywieszona, celem zapoznania się przez osoby uczestniczące w Sesji na drzwiach sali

konfeľencyjnej '

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

w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji -

listyobecności radnych oraz zapÍoszonych osób stanowią załqczniki nr I i 2 doniniejszego
protokołu'

Ad.3
Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do poľządku obrad
po pkt 8, pkt 9 w bľzmieniu:

9. Infoľmacj a o ľealiz acji zadan oświatowy ch przez jednostki oświatowe prowadzon e ptzez Powiat
Buski w ľoku szkolnym 2017120|8.

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji;
dotychczasowy pkt 9 otrzyma numeľację l0
dotychczasowy pkt l0 otľzyma numeľację l 1

dotychczasowy pkt l 1 otľzyma numeľację l2

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie povĺyŻszy wniosek
dotyczący zmíany w porządku obľad, w pľzytoczonym wyŻej bľzmieniu.

PowyŻszy wniosek dotyczący zmiany w poľządku obľad, został przyjęty ptzez Radę Powiatu
wgłosowaniu - stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na sali:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Na wniosęk Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wÍaz
z przyjętą powyŻej zmianą, został pľzyjęty pÍzęz Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem
głosów _ na 19 Radnych obecnych na sali:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nľ XLl 2018 z Sesji Rady
został pÍZyjęty przez Radę Powiatu
Radnych obecnych na sali:

Powiatu w Busku - Zdroju z
bez uwag' w głosowaniu

za - 19

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

dnia 13 wľześnia 2018 ľoku
stosunkiem głosów - na 19

Ad.5
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 13 września 2018 ľoku

do 15 pażdziernika 2Ol8 ľoku, przedstawił Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz.'W okresie

tym Zuząd odbył 4 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi

załqczníh nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w spľawozdania.

Radny Jaľosław Jaworski złoĘł podziękowanie Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu za

podejmowane inicjatywy dotyczące oľganizacji przyznawania nagľód w dziedzinie kultury

ťlzycznej.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękowaŁ za ptzedstawione spľawozdanie.

Ad.6

Interpelacj e i zapytania Radnych :

1. Radny Jerry Kordos zwľócił się do Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku _ Zdroju z pytaniem o kondycję finansową Szpitala, bowiem jak stwieľdził, na ulotkach
jednego z komitetów wyborczych znajdują się postulaty ratowania bankľutującego buskiego

szpitala. Radny, jako członek Rady Społecznej działającej przy ZoZ w Busku - Zdroju, jest

zdziwiony takim postulatem.



2. Radny Piotľ Wąsowicz - zgłosił nlw zapytania:

- Jakie są relacje między Pogotowiem Ratunkowym, a Szpitalem w Busku - Zdroju w kwestii
pľzyjmowania pacjentów w sytuacjach nagłych?

- Jaki jest stan karetek i innych samochodów w ZoZ w Busku - Zdroju? Jaki mają przebieg, ile lat
juŻ słuŻą i czy ZoZ posiada nowe samochody?

- Jak pľzedstawia się sytuacja f-tnansowa w ZoZ w Busku - Zdroju oraz jak pľzedstawia się sprawa

wynagľodzęn oraz ewentualnych podwyŻek dla pľacowników Szpitala.

- .Iaki jest obecnie stan oddziału GruŹlicy i Choľób Płuc w ZoZ w Busku - Zdroju oraz jak została
wyjaśniona sprawa związana z ťlrmą, która wcześniej obsługiwała ten oddział w zakresie
wykonywania specjalistycznych badań?

- Co w ocenie Dyľektora ZoZ w Busku - Zdroju na|eŻy zmienió w funkcjonowaniu Szpitala, by
podnieśó jego pľestiż i spľostać potrzebom społecznym?

- Zdaniem Radnego, wysokośÓ podwyżek dla pľacowników Starostwa Powiatowego i jednostek

podległych,pÍzyznanych w kadencji20l4-20l8 jest dla pracowników nieodczuwalna' bioľąc pod

uwagę wzľost kosztów utrzymaniao wzrost cen i usług. Pracownicy wykonuj ąbardzo waŻne zadania
i znacząca podwyżka pľacownikom się nalreĘ. Radny wyraził nadzieję i zawnioskował do Zarządu
Powiatu o znaczące, ľegularne i coľoczne podwyzki płac.

- Radny złoĄł podziękowanie Dyľektorowi PZD w Busku - Zdroju za wszystkie wykonane
inwestycje dľogowe w Gminie Busko - Zdrőj, a szczegő|nie w sołectwie Łagiewniki, w tym za
rozwiązanie trudnego problemu studni, ktory załatwiony został z korzyścią dla mieszkańców
i użytkowników ruchu drogowego.

3. Radny Roman Duda zwrócił się z pytaniem jak pľzedstawia się funkcjonowanie Podstawowej

opieki Zdľowotnej utwoľzonej przy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zfuoju?

Jako Przewodniczący Komisji ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Proľodzinnej

Radny Roman Duda złoŻył podziękowanie dla Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdroju za podejmowane inicjatywy oraz Za współpľacę

4. Radny Kamil Kaspeľcryk złoŻył interpelację w foľmie pisemnej, dotyczącą wystąpienia do

Geneľalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach w sprawie zmíany

organizacji ľuchu na dľodze kľajowej Nr 73 w miejscowości Smogoľzów

Ww interpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu'

5. Radny Kamil KasperczykzłoŻył interpelację w foľmie pisemnej, dotyczącą dľogi powiatowej

w miejscowości Szklanów gm' Stopnica w zakľesie ľozbiezności pľzebiegu tej drogi na mapie

ewidencyjnej a użytkowaniem w terenie.

W/w inteľpelacja w formie pisemnej stanowi załqczník nr 5 do niniejszego pľotokołu'



Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,

poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku

w budżecie Powiatu Buskiego u, 20]8 roku.

Zdroiu w sprawie zmian

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwaĘ.

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

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała został'a przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

zą - ]9

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xLI / 4l9 l20t8 Rady Powiatu

2018 roku w sprawie zmian w budżecie

załqcznik nľ ó do niniejszego protokołu.

w Busku - Zdľoju z dnia 15 paźdzíernika

Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - stanowi

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

w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

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

pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz omówił wpľowadzone do w/w projektu zmiany.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu

w głosowaniu:

zą - ]9

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nľ XLI l 420 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 paŹdzieľnika

2018 ľoku w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi

załqczník nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany

uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

2ő sýcznia 20I8 roku w sprawie Weloletniei Prognozy Finansowej dla Powiatu

Buskiego na latą 2018 - 2030.

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

pľojektem uchwały.

W związku zWm, że Radni nie zabienli głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta prZęZ Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XLI / 42l t 20t8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 pażdzíernika

2018 ľoku W sprawie zmiany uchwały nľ XXXIVl350l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju

z dnia26 stycznia20l8 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

lata2}18 - 2030 - stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) Projekt ĺJchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany

uchwały Nr XXW/359/2018 Rady Powiatu ý1) Busku - Zdroju z dnia 2 marca

2018 ľoku w sprawie olłeślenia zadań oraz podziału środków

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadajqcych

v,edług algorytmu w 20t8 roku no reaĺizację zadań z zalcresu rehabilitacji

zawodou,ej i społecznej osób niepelnosprawnych w Powiecie Buskim.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

7



L;chwała Nľ XLI / 422 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 paŻdzieľnika

2018 ľoku w sprawiezmiany uchwały NrXXXV1359120I8 Rady Powiatu w Busku -Zdroju

z dnia2 marca 2018 roku w spľawie określenia zadan oÍaz podziału środków

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, pľzypadających według

algorytmu w 20l8 ľoku narealizację zadan zzabesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnospľawnych w Powiecie Buskim - stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu'

e) Pľo'iekt Uchv,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju v) sprawie wyrażenia

zgoĺly dta pouliaĺowej jednostki organizacyjne.j na oddanie części

nieruchomości w najem'

Przewodniczący Rady Powiatu w

pľojektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabieľali

głosowanie.

Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zosÍała przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 19

przeciw - 0

w'ĺĺľzymał się - 0

Uchwała Nľ xLI / 423 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 15 pażdziernika

2018 roku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem - stanowi załqczník nr I0 do niniejszego protokołu.

fl Proiekt Uchwaly Rady Powiaĺu u, Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia

zgody dla powiatowe.i .jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości

w najem.

Pľzewodni czący Rady Powiatu w Btlsku - Zdľoju Andľzej Gądek otwoľzył

projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

zą - 19

przeciw - 0

u,sĺrzymaĺ się - 0

dyskusję nad

uchwały pod



Uchwała Nľ xL| l 424 l Ż0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 pażdziernika
20l8 ľoku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem - stanowi załqcznik nr II do niniejszego pľotokołu.

g) Pľoiekt Uchwały Rady Powiatu w Busku
Statutu Powiatu Buskiego.

Zdroju w sprawie zmiany

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

pľzeciu, - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XL| t 423 t 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 pażdzierníka

2018 ľoku w spľawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego - stanowi załqcznik nr 12 do

niniej szego protokołu.

Ad.8
Informacja w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za2017 rokpľzez osoby zobowiązane

do ich składania na podstawie art. 25 c ust. l, 3 i 5 ustawy zdnía 5 czeľwca 1998 ľ' o samoľządzie

powiatowym - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu została

przyjęta przęzRadę Powiatu bez uwag' do wiadomości.

Ad.9
Infoľmacja o rea|izacji zadan oświatowych pľzez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat

Buski w ľoku szkolnym Ż0l7l20l8 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego

protokołu zostałaprz1jęta ptzez Radę Powiatu bez uwag, do wiadomości.

Ad. 10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. odnosząc się do zapytania Radnego Jerzego Koľdosa o kondycję finansową Szpitala'

w kontekście zamieszczonych na ulotkach wyboľczych postulatów ratowania bankľutującego

buskiego szpitala, Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdtoju Grzegorz Lasak

poinformował, iŻ są to infoľmacje nieprawdziwe' Nie ma krytycznej sytuacji Íinansowej szpitala,

a WTęoZ przeciwnie nastąpiła popľawa i jest to wspólny sukces również z udziałem Rady Powiatu

w Busku - Zdroju. PowyŻsze potwierdzają stosowne dokumenty' Zdanięm Dyrektora ZoZ na|eŻy



wezwać dany komitet wyboľczy do spľostowania inťormacji. Kampania wyborcza pľowadzona

w taki sposób jest nieelegancka'

Ad. 2. odnosząc się do zapytania Radnego Piotra Wąsowĺcza jakie są relacje między Pogotowiem

Ratunkowym, a Szpitalem w Busku - Zdroju w kwestii przyjmowania pacjentów w sytuacjach

nagłych, Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej Grzegorz Lasak określił te relacje jako szoľstkie

i tľudne. Wyjaśnił, iż zespoły pogotowia ratunkowego, bioľąc pod uwagę deficyt |ekaruy,

zatľudniają w dużej mierzę tylko ľatowników medycznych. Do Szpitala w Busku - Zdroju

ptzywoŻeni są pacjenci, którzy nie powinni tu tľaÍiai' Dyrektoľ ZoZ podał kilka pľzykładów, któľe

miały ostatnio miejsce. Są to pacjenci' którzy wymagają specjalistycznego |eczęnia i powinni

trafiać od ľazu do takich placówek' Powyższe geneľuje koszty ZoZ w Busku - Zdroju. Ponieważ

sytuacje te powtaľzają się nagminnie, Dyľektor ZoZ zwrőcił się ze stosownym pismem do

Wojewody Świętokrzyskiego. Zdaniem Dyľektora ZoZ, nie wystaľczy zabezpieczyć, karetęk

pogotowia tylko ľatownikami medycznymi, bowiem w wielu przypadkach potrzebny jest lekaľz.

Dyľektoľ ZoZ Gtzegoľz Lasak vłyraził nadzieję na poprawę w pľzyszłości ľelacji ZoZ
w Busku - Zdroju z Pogotowiem Ratunkowym.

- odnosząc się do zapytania o stan kaľetek i innych samochodów w ZoZ w Busku - Zdroju,

Dyrektoľ Grzegoľz Lasak poinfoľmował, iż ostatnio z dotacji rządowej zakupiona została

l kaľetka za kwotę ok. l00 tys zł. Zakupiono też nowego 9 osobowego busa. Dzięki ogromnej

pomocy Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju zakupiono sprzęt i utwoľzono miejsca pracy

dla osób z grvpą niepełnosprawności oľaz złoŻony został kolejny wniosek na samochőđ. ZoZ
dysponuje dwoma samochodami pewnymi, którymi codziennie pľzewożeni są pacjenci ľównież

z kilku powiatów ościennych na stacje dia|iz. Samochody te mają po 900 i więcej km przebiegu.
'w ZoZ w Busku - Zdroju sukcesywnie tabor jest wymieniany i następuje w tym zakľesie poprawa'

- odpowiadając na pytanie jak pľzedstawia się sytuacj a w ZoZ w Busku - Zdľoju, Dyrektor

Grzegorz Lasak poinfoľmował,iztutaj ľównież dzięki dobľej współpľacy z Radą Powiatu, Szpital

w Busku - Zdroju przeszedł ochľonną ľęką prZęZ wszystkie zawiľowania związane

z wprowadzaniem ľeformy ochľony zdľowia. w ZoZ w Busku - Zdroju obyło się bez stľajków

tak jak to miało miejsce w innych szpitalach. Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej Grzegorz Lasak

poinformował ľównież o wprowadzonej w ZoZ w Busku - Zdroju ľegulacji płac

i podejmowanych działaniach w zakľesie podwyżek dla pielęgniarek i |ekarzy.

- odnosząc się do pytania jaki jest obecnie stan oddziału GruŹlicy i Chorób Płuc w ZoZ w Busku

- Zdtoju oraz jak została wyjaśniona spľawa zvłiązana z ťlrmą' która wcześniej obsługiwała ten

oddział w zakľesie wykonywania specjalistycznych badań' Dyrektor ZoZ poinformował, iż

oddział, który wcześniej przynosił ogromne stľaty, teraz pľzynosi zyski. Wszystkie patologiczne

sytuacje zostały wyeliminowane' Pacjenci są leczeni pľofesjonalnie. oddział funkcjonuje dobrze.

t0



Dyľektoľ poinfoľmował teŻ, iż Pľokuľatuľa umoľzyła postępowanie w zgłoszonej przez flľmę

spľawie. Natomiast wniosek złoŻony pľZez Dyrektoľa ZoZ o zbadanie pomówień, od m-ca

kwietnia bľ. nie doczekał się jeszcze rozpatrzenia.

- W odniesieniu do pytania - co należy zmienić w funkcjonowaniu Szpitala, by podnieśó jego

prestiż i spľostać potľzebom społecznym, Dyľektoľ ZoZ stwierdził, iz wiele naleŻałoby zmienió, ale

niewiele można zmienić, bioľąc pod uwagę system centľalnego ľeglamentowania mapy potľzeb

zdľowotnych i sieć szpitali. obecnie to Naľodowy Fundusz Zdrowia okľeśla cel i wysokośó

kontľaktu. Co na|eŻałoby zľobić w ZoZ w Busku - Zďroju? Zdanięm Dyrektora opłacalnym byłoby

wykonywanie jak największej ilości świadczeń we własnym zakľesie (tomograf, ľezonans'

świadczenia endoskopowe i inne). Należy ľównież rozwijaé te świadczenia, któľe już są i dbaó, aby

funkcjonowały one jak najlepiej.

- odpowiadając na uwagę Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie nieodczuwalnej wysokości

podwyzek dla pľacowników Staľostwa Powiatowego i jednostek podległych, przyznanych

w kadencji 2O14-2Ol8' Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinťoľmował, iŻprzyznane zostały

takie podwyŻki oraz nagrody na jakie Powiat było stać. Do wskaŹników budzetu na rok 2019

ľównież został przyjęty wzľost funduszu płac. Na dziś kondycja ťlnansowa Powiatu Buskiego jest

dobľa, co wynika ze sprawozdań, jednak Powiat musi zabezpieczać, śľodki finansowe na zadania

obligatoryjne wynikające z ustaw, w tym nazadaniazzakresu oświaty.

Radny Piotľ Wąsowicz odnosząc się do informacji, iŻ kondycja finansowa Powiatu Buskiego jest

dobľa, zawnioskował o ustalenie jako pľiorytetu - stałej i znaczącej podwyżki wynagľodzeń dla

pľacowników Staľostwa i jednostek podlegĘch.

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iz o powyŻszym decydować będzie nowa

Rada Powiatu.

Ad. 3. odpowiadając na pytanie Radnego Romana Dudy - jak pľzedstawia się funkcjonowanie

Podstawowej opieki Zdľowotnej utwoľzonej pľzy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju,

Dyľektor poinfoľmował, iŻ PoZ funkcjonuje baľdzo dobrze. Zaľejestľowanych jest ok. 2440

pacjentów i liczba ta ľośnie. Pacjenci wPoZ mają lepszy dostęp do specjalistów. Zmniejszyły się

też kolejki w Pľzychodni przy ul. Sądowej.

Radny GrzegorzJankowski zwrőcił się do Dyľektora ZoZz pytaniem dotyczącym funkcjonowania

oddziału Ginekologiczno - PołoŻniczego oraz ilości poľodów. Radny poinfoľmował tőwnieŻ, Że

niektóľe powiaty otrzymały dof,tnansowanię na utworzenię Szpitalnych oddziałów Ratunkowych.

odnosząc się do zapytaniadotyczącego funkcjonowania oddziału Ginekologiczno - Położniczego,

Dyľektoľ ZoZ poinformował o pľZeprowadzonych w tym zakľesie pľoceduľach przetargowych.

Dyrektoľ dodał, iz śľednio w roku odbyło się 380-400 poľodów. Po przekľoczeniu liczby 400

poľodów w ľoku ZoZ będzie nrógł ubiegać się o akľedytację i kształcić nowych lekarzy

ginekologów.
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odnosząc się clo intbľnracji' iŻ niektoľe powiaty otľzylrrały cloĺlnansowaliie lla utwtlľzenie

Szpitalnych oddziałów Ratunkowych' Pľzewodniczący Zarządv Jeľzy KoIaľz poirrfoľmował. Ż'e nle

były to śľodki na utwoľzenie, lecz na dofinalrsowanie istniejących SoR_ów. Dyľektor ZoZ
poinĺ'oľmował, iŻ. zwrócił się do NFZ o naliczenie pľawnego algoľytmu' według któľego Szpitalne

oddziały Ratunkowe otľzymują Śľodki finansowe. Z otrzymanych wyliczeń wynika, iŻ ZoZ
w Busku _ Zdľoju otľzylrrałby niewiele więcej śľodków niż obecnie otľzynruje na Izbę Przyjęi,'

SoR_y są niedoťrnansowalle. Dyľektoľ ZoZ dodał, iŻ w ZoZ w Busku - Zdľojtr Izba Przyięc

zabezpiecza pacjentów tak jak ľobiłby to Szpitalny oddział Ratunkowy. Dokumentacja na SoR
jest waŻna 3 lata i będzie clo wykoľzystania gdy po.jawią się śľodki unijne'

Ad. 4. Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz poinlbľrrrował, iŻ inteľpelacja Radnego Kamila

Kaspeľczyka dotycząca wystąpienia do Geneľalne.i Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostľad oddział

w Kielcach w spľawie zmiany organizac.ii ľuchu na dľodze kľajowej Nľ 73 w mie.iscowości

Snrogoľzów, zostanie przekazana zgodnie z wolą Wnioskoclawcy.

Ad. 5. Do uclzielenia odpowieclzi w fbrnrie piselrrnej na zapytanie Radnego Kamila Kaspeľczyka

w spľarł,ie dotyczącej dľogi powiatowej w miejscowości Szklanów gnr' Stopnica w zakľesie

ľozbieŻności pľzebiegu tei dľogi na mapie ewidencyjnej a uzytkowaniem w teľenie,

Pľzewodni czący Zaľządu Jerzy Ko|arz zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN Staľostwa

Powiatowego.

Ad. 11

W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

1. I{aclni Rady Powiatu otľzymali do wiadorności Uchwałę Nr 12812018 VI Składu oľzekającego

Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcaclr z dnia l pażdziernika 20l8 ľoku w spľawie opinii

o irrťormacji o pľzebiegu wykonania budzettr Powiatu Buskiego 7'a I półľocze 2018 ľoku

- w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

2, Pľzewoclniczący l{ady Powiatu Andľzej Gądek, Staľosta Buski .Teľzy Kolaľz, Raclny .Iaľosław

Jawoľski, Raclny Stanisław Moskal oÍaz Radny Robert GwoŹdź., zabierując głos złoŻy|i

poclziękowania Raclnym, Naczęlrrikom i Kieľownikonr Wydziałów Starostwa oraz Dyľektoľonr

jednostek oľganizacyjnych Powiatrr Buskiego za współpľacę w kadencji Ż014-20|8.

Pľzcwodniczący Rady Powiatu Andľzej Gąclek oľaz Staľosta l]trski .Teľzy Kolarz na z.akończenie

kadencji 2O14-2018, wľęczyli l{adnym l{ady Powiatu okolicznościowe upominki.

Ad. r2
Wobęc zręalizowania poľządku obľad, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądekdziękując

wszystkim obecnylrr za udział o godz' 1Ż.15 zamknął XLI Sesję Rady Powiatu

w Busku - Zdľoju.

Na tyni pľotokół zakonczono i podpisano.
Pľotokól sporzątlzila:
ĺ]arbara l]anaś
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