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Protokól Nr lv l20l9

z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺJroju
która odbyla się w dniu 25 sĘcznia 2019 roku

\ry sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego
w Busku - ZĺIroju

w Sesji udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Dyrektorzy jednostek oľganizacyjnych powiatu oľaz słuŻb, inspekcji i stľaŻy

Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

Radca Pľarł'ny - BoŻena Sadłos

Sekľetaľz Powiatu - lerzy Słuzalski
Skaľbnik Powiatu - Aľtuľ Polrriak

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Listy obeclrości radnych oraz Zaproszonyclr osób stanowią załqczniki nr ] i 2 do niniejszego

pľotokołu.

Poľząclck obľad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwieľdzenie quoľunr

3. Przyjęcie poľządku obľad.

4. Przyjęcie pľotokołu z III Sesii Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządv l)owiattt zdzíała|ności za okľes pomiędzy sesjami.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawic uchwalenia budżettr Powiattr

Buskiego na ľok Ż019.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zclľoitr w spľawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

8. t odjęcie uchwały Rady Powiatu w Buskr"l - Zdroju w spľawie zanriaľu pľzekształcenia

Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcącyclr irn. Kazimięrza Wielkiego w Busku -

Zclľojrr poptzez zmianę siedziby'
9. Podjęcie uclrwały Racly Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľazenia stanowiska

w pľzednriocie Pľogľamtl Napľawczego Zespołu opieki Zdľowotne.| w Busku - Zdľoju'

l0. Pod.ięcie uclrwały Rady Powiatu w Busku -Zdľo.iu w spľawie zatwierdzenia planu

pľacy Rady Powiatu na 2019 ľok.



11. Podjęcie uclrwały lłacly Powiĺttu w BĹrskLr - Zdroju w spľawic zatwieľclzeniar planciw
pľacy Kolnisji Racly Powiatu na 2019 ľok.

12. Spľawy rcŻne i wolne wnioski'
13. Zanrknięcie Sesji Racly Powiatu.

Ad. I

obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący l{ady Powiatu, który powitał
zebľallyclr i o godz' 9.00 otwoľzył IV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdro1u.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Anclľzej Gąclek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z art. l3 ogólnego tozpotządzenia o ochľonie danych, poinÍbľmował, iŻ
administľatoľem danych jest Staľosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowytn w Busku - Zdrojv.
Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu jest jawna. obľady ľady powiatu są tľansmitowane
i utrwalane Za pomocą urządzeń ľejestľujących obľaz i dŹwięk, nagľania obľad są udostępniane
w Biulctyriie Irrfoľrrracji Publicznej i na stľolrie intemetowc.j powiatu oraz w inlry sposÓb

zwyczajowo pľzyjęty. obowiązek inľoľlrlacyjny w pozostałym zakľesie został zrea|izowany popľzez
zamieszczeni e go na stľon i e i nteľnetowej Adrn ini stľatoľa.

W/w infoľmacja w pełnej weľs.ii została wywieszona' cęlem zapoznania się pÍzez osoby
uczestniczące w sesji na dľzwiacli sali konfeľencyjnej.

W dalszej kolejności, na wniosek PľzewodnicZącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka' zebrani na sali

uczciIi minutą ciszy pamięi, tľagicznie zmaľłego Pľezydenta Gdańska Pana Pawła Adarnowicza.

Jeclnoczcśnie' Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek zwľócił się z apelem o zapÍzestanie

ľozsiewania fali nienawiści. Zaapelował o wzajenrne poszanowanie się, w szczegó1ności
poszanowanie się ľadľrych wszystkich szczebli. Pľzewodrriczący Racly zaznaczył, iŻ' podczas
kanrpanii wyboľczej sam wielokľotnie doświadczył ĺäli nienawiści. Pľzewoclniczący Rady popľosił
o wspólną pľacę na rzecz dobľa i ľozwoju Powiatu Brrskiego. Zaapelował o clobľoć, szczeľość
i w5lľclzumiałość.

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Powiatu Anclľzej Gądek oŚwiaclczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec tlstawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowaľlie pľawomocnych uchwał oraz decyzji.

Ad.3
Radny Jan Baftosik zgłosił wniosek o wyłączenie z porządku obľad z pkt l 1. Pod.ięcie uchv,ały
Rady Pou,iclĺtł l,tl Bt'łsku - Zĺĺroju u, spľavlie zaĺwierdzenicl pĺanĺiu, pľaq) Komisji Rady Pov,iaĺu
na 20]9 ľok' - planu pľacy Komisii Rewizy.ine.i. Radrry podkľeślił, iz Komisja Rewizyjna jest

jedną z ważniejszych Kon-risji i plan pľacy winien zostaĺi spoľządzony w opaľciu o wnikliwą



analizę. w tynr analizę.iuz 1lľzcpľowaclzonycl1, czy ro'zpoczęÍycli koIitľoli w rrbicgłcj kadenc.ji. a na

ostatninl posiedzeniLr Koniis.ii nie było takie.i lrrożliwości. I{adny pľoponuje odľębne posiedzenie

Komisji, celem spoľządzenia planu pľacy Kornisji Rewizyjnej. Zaproponowana ptzez

Pľzewocĺtriczącego Racly Powiatu 10 tninutowa'pľZeľwa w obľadach Sesji, celem c1opľacowania

planu pľacy Komisji Rewizy.jnej, zdaniem Radnego Jana Baľtosika nie jest wystarczająca'

Pľzęwodniczący Konrisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś zabieľa.iąc głos uznał wniosek Radnego Jana

Baľtosik za bezzasadny. Poinĺbľlnował, iŻ Kolrrisia Rewizyjna opľacowała i zaakceptowała plarl

pľacy Kornisji naposiedzenitt wdniu 23 stycznia 2019 ľoku. I{aclny.Ian Baľtosik ľównieŻ mógł tak

jak pozostali członkowie zgłosić swoje wnioski i pľopozycje ĺlo planu pľacy Kolnisji, ale wyszedł

z posiedzenia Konlisji wcześniej. Pľzewodniczący Komisji Rewizy.inej Kľzysztoť Wo.itaś

poinĺ-bľmował, iż nie ma żaclnych pľzeszkód, aby Radny .Ian Bartosik złoŻył wniosek o ľozszeľzenie
planu pracy Komisji Rewizy.inej.

Innyclr pľopozycji znrian poľządku obľad lrie zgłoszono'

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek pocldał pod głosowanie wniosek Radnego Jana

Baľtosika dotyczący wyłączenia z porządktl obracl z pkt l |. Pod'ięcie uchv,ały lłady Poyviaĺu

v, Bu'ykll - Zĺ|ľo.jtl lll ';]:sľayĺ,ie zaĺvlieľclzełlia plcłnóv) pĺ.űcy Komisji lład1l p6yyiclĺu na 20l9 ľok'
- planu pľacy Konrisji Rewizyjnej

Wynik głosowania:

zct-6

pľzeciu, - l l
ĺll,yĺrzymcll 'się - 2

Wniosck nie został pľzy.jęty.

Na wniosek Pľzewodniczącego Raciy Powiatu Anclľzeja Gądka, poľządek obľad został pľzyjęty

pťZeZ Raclę l)owiatu w głosowaniu:

zcĺ - 17

przeciłv - 2

yĺlsĺl'zyłllclł ,się - 0

Ad.4
I)ľotokół Nľ IIl/ 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z drria 3l gľuclnia 20l8 ľokrr

został przyjęty pľzez Radę Powiatu w głosowanitt:

za - 18

pľzeciw - 0

ll,,sĺľz)lnlul się - I



Ad.5
SpľawozdaricZavądtt l)owiittu za okľes międzysesyjny ť.od dnia
dnia 25 stycznia Ż019 ľoku, pľzeclstawił Pľzewodrriczący
W okľesie tym Zaľząd odbył 5 posiedzeń'

Sprawozdanie Z pÍac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie

załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

31 gľudnia 20l 8 ľoku do

Zarządu Jerzy Kolaľz.

nriędzysesyjnynr, stanowi

Radni nie wnosili uwag do w/w spľawozdania.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za pľzedstawione spľawozdanic.

Ad.6
Podjęcie uchu,ały Rclcĺy Pou,iaĺu v, Busktl - Zclroju ll, sprau,ie uchu,cllenią budżeĺu Powiclĺtl
Buskiego nct rok 2019.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu Andľze.i Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

Uchwała Nľ 19312018 VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach
z dnia 17 gľudnia 2018 ľoku w spľawie opinii o pľojekcie uchwały budżetowej Powiattr

Buskiego naŻ019 ľok - stanowi zcłqcznÍk nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Uchwała Nľ 19412018 VI Składu oľzekającego Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach
z dnia 17 gľudnia 2018 ľoku w sprawie nrożliwości sfinansowania deficytu budżetu
planowanego w pľojekcie uchwały budŻetowe.i Powiatu Buskiego na 2Ol9 ľok - stanowi

załqczłtik nr 5 do ninie.iszego pľotokołu'

Uchwała Nľ 19512018 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach
zdnia 17 gľudnia 2018 ľoku w spľawie opinii o pľojekcie uohwały Wieloletrliej Pľognozy
Finansowej clla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi zołqczłtik nr ó do niniejszego
pľotokclłu'

W dyskus.ji nad pľojektem buclżctu Powiatu Buskiego na ľok 2019 głos zabrał Radny Tirdeusz

Jewiarz, któľy ponowił wniosek zgłoszony na Komisji o zwľócelrie szczególnej uwagi na

cloÍjnansowaľlie Zespołrr opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju, tak aby 7'oZ mogł zacząc

noľnlalnie i clobľze Íirnkcjonowai.

Raclny Ludomiľ Leszczyński,.jako Przewoclniczący Konrisji Finansowo - Buclżetowei'
poinfoľmował, lŻ pľzekazał Zar*ządowi Powiatu pozytywną pisenrną opinię Komisji l]'inansowo -

Budzetowe.j dotyczącą btrclżetu Powiatu Buskiego na ľok 20|9. W posiedzeniu Komisji
F-inansowo - Budzetowej w dniu 23 sĺycznia 2019 ľoku udział wzięli Pľzewodniczący wszystkich
Komisji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju i w foľmie pisenrnej pozytywnie wypowieclzieli się

o pľojekcie budzetu na ľok Ż019. Radny Ludomir Leszczyński stwieľdził, iż btrdzet tra ľok 2019 jest

budżeteln pľoľozwojowym. Zaspakaja on potľzeby jeclnostek organizacyjnych powiatu, a ÍakŻe

mieszkańców Powiatu I}uskiego. Radny złożrył poclziękowania wszystkim osobonr, któľzy aktywnic



Llczestniczyli u, konstľtlowaniu tcgo budŻetu. Wyľaził .ieclnocześnie naclzieję na popaľcie prz'ez

I{aclnych w głosowaniu pľzedstawioncgo pľojektu budżetu na ľok 2019.

w dalszej kolejności głos zabľał Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz, który
poinfoľmował, iŻ w clniu dzisiejszym Rada Powiatu stoi ptzed ważnym wydaľzeniem jakim jest

podjęcie decyzji o pľzyjęciu budżetu Powiatu na Ż019 ľok. .Iest to tym bardziej ważne, że jest to
pieľwszy budzet pľzyjrrrowany w tej kadencji. Budzet ten, w niektóľych przypadkacli będzie

wyzllaczał kierunki działan jakie Rada Powiatu będzie podejmować w najbliŻszym czasie' a być

moze w całylrr okľesie obecnej kadencji' Pľognozowane dochody budzetowe wynoszą 9l 905 70 zł,

lratotrriast wydatki planowane są w wysokości 92 006 611 zł. Planowany deÍicyt budzetowy wynosi
100 907 zł í będ,zie Í'inansowany wolnymi środkami pozostającymi na ľachunku budzetu powiatu.

Dokonując ana|izy pľzyjętych wafiości w pľojekcie naleŻy stwieľclzić, ze budŻet na 2019 ľok
zaplanowano z zachowaniem zasady ľównowagi budżetowej. Pľognozowane dochody są baľdzo

ľęalne do osiągnięcia, a planowane wydatki zabezpieczają śľodki na ľealizację obligatoryjnych
zadań własnyclr Powiatu' Do ľealizacji na 2019 rok zostały pľzyjęte pľaktyczrrie wszystkie zadania,
o któľe wnioskowali Radni i mieszkańcy Powiatu' Na zadania inwestycje w ľoku bieżącynr zostały
pľzeznaczone środki w kwocie 12 940 9Ż7 zł, co stanowi około 14 oÁ planowanych wydatków
buclzetowych. Z'naczna część, wydatków inwestycy.inyclr, bo ponad 8 l43 483 Zł, została

pľZeznaczona na ľealizację zadań inwestycji dľogowyclr. Ponadto, w buclżecie Powiatu została

utwoľzona ľezeľwa na inwestycyjne zadanía dľogowe. Podziału tych śľodków na realizację
kole.jriych ważnych zadań clla mieszkańców Powiatu będzie mozna dokonać po uzyskaniu
ostatecznych wielkości subwencji i dotacii na 2019 ľok. Niewątpliwie największą pozycją
w tegoľocznym budzecie, jest jak co ľoku oświata, na któľą Powiat planuje pľzeznaczyć prawie
połowę planowanych wydatków, bo aŻ 41 129 857 zł, co stanowi 45 % wszystkich wydatków'
W poszczególnych ľozdziałach zostały ujęte śľodki na bieżące utľzyľnanie placówek wchodzących
w skłacl jeclnostek oľganizacyjnych Powiatu, planowane i ľealizowane inwestycje oľaz dotacje dla
poclrrriotów pľowadzących działalność oświatową. Kolejną Znaczną pozycję w budzecie stanowią

zadania z zakľesu polxocy ipolityki społecznej, na któľe zostaną przeznaczone śľodki w kwocie
12 997 l85 'Z'ł, co stanowi 14 % planowanych wydatków' Należy ľównież wspomnieć
o planowanych śľodkaclr na ochľonę zdľowia. Mimo, iz buski szpital coľaz lepiej ľaclzi sobie

z utľzylnanielli płyrrnośoi finansowej, to w celu lepszego dostępu nrieszkańców Powiatu do

świadczeli nredycznych w tegoľoczrrych wyclatkaclr zaplanowana została clotacja w kwocie
250 000 zł na inwestycje w szpitalu oľaz zakup apaľatuľy i spľzętu meclycznego. W tľakcie ľoku
budżetowego Rada Powiatu będzie dąŻyc, aby kwota ta jak co ľoku została powiększona.
W budżecie na Ż019 ľok zostały 'zabez'pieczone śľodki w kwocie około l 000 000 Zł,

Z pľzeznaczenienr na podwyżki dla pľacownikĺlw samoľząclowych zatľudnionych w jednostkaclr

budzetowych powiattt. ostateczny podział tych śľodkow i przeznaczona kwota będzie uzaleŻriona
od wielkości subwencji na 2019 ľok. Wielc zadan w ľoku bieżącyrn Powiat Buski zamierza
ľealizować przy udziale oľganizacji pozarządowych, więc juz dziś seľdecznie Zaprasza clo

współpľacy wszystkie podmioty. Na ľealizację zada,ń w ľamach konkuľsu ofert w ľóżnych
dziedzinach, Powiat zamiev.a przeznaczyć śľodki w łącznej kwocie około 200 000 zł.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztoĺ' Eliasz poinfoľmował, iŻ Regionalna |zba

obľaclrunkowa w Kielcach wydała pozytywne opinie: o pľojekcie buclŹetu na Ż0|9 ľok,

o nrożliwoŚci sĺirlansowania deficytu budżetowego w 2019 ľoku oľaz o wicloletniej prognozie



ĺinansowe.j na lata 2019 -2()3(), co świaclczy, Że planowa.nc pť7'e7' I)owiat Buski działania znajduią
potwieľdzenic ľtiwniez w oľganach władzy państwowej. W imienitl Klubu Polskie Stľontrictwo
Ludowe - Poľozunrienie Samoľządowe Busko - Zdľó.i, Wiceprzewodniczący Rady Powiattt
Kľzysztof Eliasz zaľekomendował pľzyjęcie p[ZeZ Radę Powiatu przedłoŻoncgo pľojektu budżetu
na20|9 ľok.

.Iako kolejna głos zabľała Racllla Teľesa Kľupska, któľa poirrformowała, iŻ zatwięľdzenie buclzetu
Powiattr l}uskiego na ľok 2019 to jest baľdzo waŻna i oclpowiedzia|na spľawa. Zatwieľdzcnie
pľojektu buclżetu nastąpiło najpierw na posieclzeIril Zarządu Powiatu. Po zapoznaniu się
z protokołenr z posiedzenia Zaľządu Powiatu mozna stwicľdzić' Że w zasadzie wszystkie
propozycje iakie składali kieľownicy poszczególrrycli.ieĺlnostek zostały pľzyjęte. Radną zastanawia
fakI, Że poclczas posiedzeli Komisji Rady Powiatu' zaden Radny z Klubu Polskie Stronnictwo
Luclowe - Poľozumienie Sanroľządowe Busko - Zdroj nie zabľał głosu. Z tegc'l wynika, Że Zarz'ąd
Powiatu bieľze odpowiedzialnośĺi za ten burclżet. Buclzet ten.iak się wyľaziła: ,,nie je'sĺ tclki

iclkby.śmy chcieli''. Radlra zwľticiła się z pytaniem o zadłuzellie Powiattt' ilośi kľedytów i koszty
ich obsługi. W zakresie inwestycji, któľe zostały zap|anowane w buclzecie' to zclaniem Radnej
część z nich jest słLlszna, ale część nie wyľnaga realizacji juŻ teruz. Radna zwľóciła uwagę, iż
obecnie jest więcej dotacji ľządowych na ľóżne pľzedsięwzięcia, więc zwtaca się z prclśbą o
rozsądne wyclatkowanie środków finansowych.

Radny Gtzegoľz .Iarlkowski zabierając głos w dyskusji, poinfoľmował, iŻ Wicepľzewodniczący
Rady Krzysztof Eliasz,pťzy ľekomcndacji budzetu Powiatu Buskiego na20l9 ľok powołał się na

pozytywne opinie Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcaclr. Pominął jednak fäkt, że RIo
pozytywrrie zaopiniowała buĺJzet pocl waľunkiern sprzedaży działki przy ul' Bohateľów Warszawy'
a na dzieí'l dzisiejszy jeszcze to nie nastąpiło. 'RIo stwieĺ'dza, i'Ż w pľzypadku bľaku dochodów
może to wpłynąć niekoľzystlrie na tlchwalenie ľównież kolejnych budzetciw. Raclny poclkľeślił, iz
pľzy ľekonrendacji budzetu lrależało o tynr powiedzicć powołując się na opinie RIo. Raclny

stwięľdził, iŻbudŻet Powiatu Buskiego podparty iest wypľzedaŻą nlajątku.

Staľosta Buski .Teľzy Kolarz zabieraiąc głos stwieľdził, iz dyskusja nad btlclżeteln Zawsze wywołuje
emocje' bo jest to na.iważniejszy dokument pľzyjnrowany na początku ľoku, wyztnczający kicľunki
dzlałan. Pľzyponrniał,iŻw ciągu ľoktr budzet jest wielokľotnie zmieniany. Zaruąd Powiatu staľa się

tak gospoclaľować nrienieln Powiatu, aby zawszejak najwięcej koľzystać zę śľodków zewnętrznych
oľaz ľacjonalnie je wyclatkować. W oclniesienitl do wypowieclzi Radnej Teľesy Kľupskiej, Staľosta

wyľa'ził naclzie.ię, izP.lząd nie tylko plarruje przeznaczyć cluże śľodki Ílnansowe, aIę Że Íäktycznie jc
przekaŻe, ze obiecane śľodki f-inansowe będą ľzeczywiste. Staľosta wsporntriał o zapowieclzianycl'l
śľodkach z zakľesu kultury ťtzycznej, któľych Powiat nie cloczękał się od trbiegłego ľoku.
W odniesierliu clo wypowiedzi Radnego Grzegoľza Jarrkowskiego Staľosta poinÍbľlrrował, iz btlclŻet

Powiatu ľównoważony jest spľzedaŻą okľeślonego rnajątku. Cena działki o ktiľej rnówił Radny
obnizona została o 400 tys' zł, bowiem pieľwszy przetarg nie pľzyniósł ľozstľzygnięcia. Staľosta
poinĺ'bľmował teŻ o ľezeľwie, któľej w budzecie nie da się wykazać, a wynika ona m' in.

z zapowiedzi, Że 50 % dotacji ľząclowe.i na clrogi ma zostać zamienione na 800/o, tak więc nieclobóľ
ze zrnniejszenia waľtości clziałki ucla się zrównoważ'yć, tynr środkami, któľe są zapowieclziane.
Zarząd Powiatr"l staľa się dz'iałac pľoľozwĺl.jowo, składa i będzie składać stosowne wnioski clo



[Jľzęclu Maľszałkowskiego, clo Wcl.jewody Swiętokľzyskicgo' cclcnr pozyskiwaliia śľoclków
1Ťnansowyoh z rezerw celowych, ogĺllnyoh na ľealizaci ę zadan. Staľosta poin1'oľmował. iż obccrly
na jeclnym ze spotkań Świętokľzyski Kuľatoľ oświaty przekazał infloľmację, iŻ na dostosowanie

obiektÓw szkolllych do ľefbľmy oświatowej zabezpieczona jest kwota 270 m|n zł - okaŻe się, jak

to się przełoŻy rra wnioski zło'Żone ptzęZ Powiat Buski. Staľosta v,ryraził nadzieję rra pozyskanie

śľodków z dotacji ľządowej, a tym Samym ztnniejszenie wydatków własnyclr Powiatr-r. Staľosta

wyľaził naclzie.ję tla zľealizowanie budzetu Powiatu Buskiego zaľówno w 2019 ľoku jak

i w kolejnych latach. odnosząc się do wniosku Radnego 'l'adeusza Jewiatza, Staľosta .Teľzy Kolaľz

1'loinfbľmował, iŻ ria dzieIi dzisiejszy dla Zespołu Opieki Zclľowotnej w Busku - Zdľoju jest

zabe'zpieczona kwota 250 000 zł na inwestycje oraz zakup apaľatury i spľzętu medycznego.

W tľakcie ľoku budżetowego Rada Powiatu będzie c\ąŻyc, aby kwota ta jak co ľoku została

powiększona. Staľosta liczy ÍeŻ na wspaľcie ZOZ w Busku - Zdľoju ze stľony Wojewody
Świętokľzyskiego. Staľosta l]rrski Jerzy Kolarz w imieniu Zaľządv Powiatu złoŻył podziękowanie

za pľzedstawione ľekolrrenclacje buclŻetu Powiatu Buskiego na ľok 2019. jednocześlrie wnosząc

o .iego pľzy'ięcie' W imieniu Zaľządĺl Powiattr zapľosił do współpľacy wszystkich l{adnych

i popľosił o pode.imowanie działan wspieľającyclr samoľząd powiatowy. Mając na względzie
wspólrry inteľes, czyli rozwő1 Powiatu Buskiego.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak w odpowiedzi na zapytanie Radnei 'feľesy Kľupskiej
poinfoľlnował, iŻ zobowlązania Powiatu Buskiego rra clzień 3l gľrrdnia 2018 ľoku wynoszą

25 nrln 800 tys' zł. Zobowiązania te są ľozłoŻonę na rrajbliższe 10 lat - rocznie ok.2,5 mln zł do

spłaty. obsługa tych zobowiązań wyllosi 600-700 tys.'z'ł ľocznie. Skarbnik Powiatu poinfoľmował'

iŻ wszystkie te dane są dostępne na stľonie I}iuleiynu lnÍbľmac.|i Publicznej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľo.ju. W/w kwota zadłuŻenia w stosunku do pľognozowanych doclrodów budżctu na

pľzestľzeni ostatnich lat' któľe kształtują się na poziolnie od 80 do 95 mln zł, rrie .iest kwotą' która

zagtaŻałaby bezpieczeństwu ftnansowemu Powiattl Buskiego. Skaľbnik podkľeślił jednak, iŻ'

bezpieczną gľanicą byłoby zadłużenie na ok. 20 mln' zł. Skarbnik cieszy się, że Radni zwrócili na to

Llwagę' licząc na to. ze wsłuclraią się w .Iego apele o baľdzo ostrozne podchodzenie do ľealizac.ji

inwestycji i ľacjonalne ľozkłaclanie ich ľealizacji u, czasie, bowienr ma to istotny wpływ na

wskaŹniki zadłuŻ,ania okľeŚlolre w Wicloletnie.j Pľognozie lrinansowej' opľócz wlw zobowiązan

Powiat iest ľówniez poľęczycielem kľedytu dla Zespołu opieki Zdľowotľlej w Busku - Zdľojtr clo

2030 ľokr-r, któľy ľocznie wynosi ok' 800 tys. zł (uzaleŻnionc od waľtości pieniądza na ľynku

bankowym). Skaľbnik podkľeślił, iż' zobowiązarria innych sanrorządów wynoszą blisko 50-60%

pľogllozowalryclr doclrodów budżetowych, więc zobowiązania Powiatu Buskiego nic są tak

vĘ,sokie' Jcclnakze, istnie.je duŻe zagtoŻenie, jezeli zabezpieczenie ľząclowe na ľealizację z'adań

Powiatu nie bęclzie na wystaľczď1ącynl poziol-nie. Skaľbnik zaznaczył, iŻ w zaktesie wyclatków

oświatowyclr na pľzestľzeni ostatnich 3-4 lat, kiecly r'aczęła wclrodzić ľeĺbľnra oświaty, a któľa

obecnie wkľaoza na szczebel powiatowy' otľzynrywana subwencja wystaľcza pľaktycznie tylko na

pokľycie wylragľodzeń pľacowników. Resztę zobowiązań Powiat nrusi pokľywac z własnych

śľoclków. Jest to istotne zagtoŻenie' któľe nloże spowodować spowolnienie pľocesu

inwestycy.f nego.

Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz w odpowiedzi na zapytanic Rachrego Jana Baľtosika poinĺbľmował, iz
inwestyc.ia Íbtowoltaiki w Zespole opieki ZdľQwotne.i w Busku - Zclľojrr była ľcalizowana pÍ'Że7'
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Porł'iat Buski, a z chwilą oclbioľtt, 1lľzrkazana została na stan lnajątku ZoZ, któľy ją eksploatuje
i anloľtyzu.je'

Po zanrknięciu dyskusji, Pľzewodniczący Racly Powiatu pocldał pľojekt uchwały pod głosowanie

Uchwała została pľzyjęta pľzez Radę Powiatü w głosowaniu:

zct - 16

pľzeciv,- ()

v,sĺľzymaĺ ,się - 3

Uchwała Nľ IV l33 l20lg Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 sĘcznia 2Ol9 roku
w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok Ż019 - stanowi załqcznÍk
nr 7 do niniejszego pľotokołu'

Ad.7
Prolekĺ Uchłvaly Rcĺd1l Pĺlv,iuĺLt w Btlsktł - Zclľojl,l u, 'ypľĺlu,ie ĺĄĺielĺlleĺniej Prognozy Finan'sov,e.i dlą
Polą,ictĺĺl Buskiego na lclta 2()19 - 2030.

Pľzewodniczący Racly Powiattl w Busku - Zdľojrr Andľzej Gąclek otwoľzył dyskusję nacl

pľojektem uchwały.

W związku zÍym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodrriczący Rady podclał pľojekt rrchwały pod
głosowanie'

lJchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

v,,yĺľzyłnclł 'się - 4

Uchwała Nľ W l34 12019 Rady Powiatu w Buskur * Zdľoju z dnia 25 stycznia 2019
ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy lrinansowcj dla l)owiatu l}trskiego na lata 2019 - 2030
stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu'

Pľzewoclniczący Zaruądu Jeľzy KolarzzłoĘł podziękowanie Radzie Powiatu zaprzyjęcie budżetu
Powiatu Buskiego na ľok 20|9. W inrieniu Zarządu Powiatu zobowiązał się clo jak najlepszej
realizacji załoŻen budżetowych'

Ad.8
Prĺjekl Uchwclły Rady Pĺlv,iĺllu \Ę Btłsku - Zcĺľo'itl w 'sprawie zclmiaru pľzek'sztaĺcenicl

Ze'społu Szkół Technicznych i O54ólnokszĺclłcc1cých im. Kclzinlieľzĺł ĺ4ĺielkiego v, Bu,sktl - Zcĺruju
popľzeZ znli clnę'ĺiedziby.



Pľzewoĺlniczący Rady Powiatu w
pľo'jektem uclrwały.

W związku z tym, że Radlri nie zabieľali
głosowanie'

Uchwała zostirła ptzyjęta pľzez Radę

Ad.9
PrĘekĺ Uchwały Racly Powiaĺu v) I]llskll
y, przecĺmiocie Programu Naprawczego Zespoĺu

Busktt - Zdľo.iu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

głosu, Pľzewodniczący Rady

Powiatu w głosowaniu:

za - 19

pľzeciv, - 0

wstľzymał się - 0

poddał pľojekt uchwały pod

Zdrĺliu u) sprcu,ie vłyrużenia slclnov,iskct

opieki Zdľou,otnej u, Busku - Zdro'jtl.

Zclľoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

Uchwała Nľ Iv / 35 l 2019 Racly Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznla 2019
ľoku w spľawie zamiaľu pľzekształcenia Zespołu Szkół -fechnicznych i ogólrrokształcących im.

Kazilnieľza Wielkiego w Busku - Zdľoju popĺ-Zeznnianę sieclziby - stanowi załqcznik nľ 9 do

niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku
projektem uchwały'

Głos zabľał Radny Stanisław Krzak, któľy poinfortrrował, iŻ na popľzedniej Konrisji i Sesji

wnioskował o wycofanie pľzedmiotowego punktu z porządku obrad i równiez dziś podczas

głosowania nad w/w uchwałą wstľzynra się ocl głosu. Radny wyjaśnił, iŻwstrzyma się od głosu nie

dlatego, Że ż|e ocenia pľacę Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroiu,lecz dlatego,

że wymienione w Programie Napľawczylz punkty' któľe mają dać popľawę warunków finansowych'
niestety tej popľawy lrie gwaľantują. Radny rna wątpliwości nie tylko co clo istoty pľogľamu. ale
i do niektóľych bľaków zapisów. Radny nic iest zwolennikiem pľzyjmowania pľogľamu' jako szttrka

clla sztuki - iest stľata, więc trzeba pľzyjąc pľogľam. Zdaniem Radnego w Progranlie na|eŻy zwrőcic
uwagę lla to' ze obecne zasady ĺlnansowania służby zdľowia są niewystaľczające do tego' aby
następowała w kľótkim czasie istotna popľawa zaľÓwno waľunków Í'inansowych .iak i .iakości
Świadczonych usług i obsługi pacjentów, a pľzeciez takie były załoŻenia ľeÍbrmy, o czrym

inÍbľnrował saln Dyľektoľ ZoZ. Nalezy o tym rnówić głośno i poclkľeślać na każdym spotkaniu.
Warunki funkcjonowania słuzby zdľowia powinny zostać zmienione. Należy rówrrież zapisac, Że

ľefbľnra służby zclľowia nie ĺunkcjonuje' a peľsonel .iest pľzepracowany i jest go za mało. Radny
liczy na to, że mimo tycli tľudno ści Progrĺlnl Nĺlpľclu,czy uda się Dyľekto ĺ'owi ZoZ zľęalizować do

końca roku i wówczas nastąpi weľyfikacja

Pľzewodniczący Racly Powiatu dodał, iŻ pľobleln bľaku peľsonelu medycznego dotyczy wszystkich
placówek służby zdľowia.



Pľzcwoclniczący Rady poclclał pľo.iekt uchwały pod głosowanic.

Uchwała została przy1ęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

u,sĺľzymclt się - I

Uchwała Nľ IY 136 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnla Ż5 sIyczl^ńa 2019
roktl w sprawie wyľazenia stanowiska w pľzeclmiocie Pľogľatnu Napľawczego Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik nr ]0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10

Pľo.lekĺ Uchwcłly Rac'ĺy Powiclĺtl u, Busku - Zĺlroju u) 's1lľclwie zcłĺu,ieľĺlzeniu plclnu prucy
Rady Powiahł na 2019 ľok

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

pľojektem uclrwały.

W związktlzÍym, ze Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady podclał projekt rrchwały pod

głosowanie

Uchwała została pľzyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]7

pľzeciu, - 0

v,sĺrzymal 'się - 2

Uchwała Nľ W l37 l20l9 Rady Powiatlr w Btlsku - Zclľoju z. dnia 25 stycznia 2019

ľoku w spľawie zaÍwięrdzenia planu pľacy Rady Powiatu na 2019 ľok - stanowi załqcznik
nr 1/ do nirriejszego pľotokołu.

Ad. 11

Pľolekĺ Uchv,aly lłądy Pov,iatu v, Btł,sktł - Zclľo.ftl lil sprawie zątłl,ieľcĺzenicl planĺ5v, prűcy
Konlis.ji Rady Polłiąĺu ną 20]9 ľok'

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku : Zdľoju Andľzej Gądek otwoľzył clyskus.ję nad

pľojektem uchwały.

W związkrr ztym, ze Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pocl

głosowanie.

l0



[Jchwala została przy.jęta pľzez Raclę Powiatu w głosowanitl:

zu - 14

przeciw - I

v,sĺrzynlal się - 4

Uchwała Nľ IV / 38 l 21ll9 I{acly Powiattl w Busklr - Zclľoju z' dnia 25 stycznia 2019
ľoku w spľawie zatwietdzenia planów pľacy Kolnisji Rady Powiatu na 201,9 rok - stanowi

zolqczník nr ]2 do nilliejszego protokołtr.

Inrienrry wykaz głosowali pľzepľowadzonych poclczas IV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľo.iu

w dniu 25 stycznia Ż019 ľoku - stanowi załqczník nr ]3 do niniejszego pľotokołu.

Ad.12
W spľawaclr ľóznyclr i wolnych wnioskaclr:

1. W związku z uzyskaniem pľaw emerytalnych, Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek
oľaz Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz w imieniu Racly i 7'arządu Powiatu w Busku - Zdľoju złoŻyli

seľdeczne podziękowania Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Pani l-Ielenię Bebel za
długoletnią pľacę oraz Zaangażowanie, Życząc jednocześnie dalszych sukcesów i spełnienia

wszelkich zamierzeŕl''

Pani Helena Bebel podziękowała współpľacownikom, właclzotn sanrorządowym' dyľektoronr
jednostek oľganizacyjnych powiaÍu oraz słuzb, irrspekc.ji i stľazy za współpľacę' Podkľeśliła, iz
słuzba, którą pełniła jako Dyľektoľ Domll Ponrocy Społecznej w Zborowie była dla Niej
zaszczyteln Poclziękowała wszystkirn za tľoskę, mądľość i wspaľcie.

2. Radna Teľasa Kľupska zabierając głos poinĺbľnrowała, iz głosowała za pľzyjęciem budżettl

Powiattl Buskiego na ľok 20|9,lícząc na dobľą współpľacę' tak jak to deklaľował Staľosta Buski'
Radna chciałaby, aby ta współpľaca układała się szczeľze i na miłym poziomie, zauwaŻyłajednak
niestosowne zachowania Radnych Klubu PSL.SP" podczas wypowiedzi pozostałych Radnych.

Raclna popľosiła o ogľaniczenie zachowań typu - uślrriechy i pomľukiwania.

3. I{aclna Bogusława Majcheľczak zwľóciła się z prośbą do Radrryclr o ľozpľopagowanie w swoich
gnrirrach inÍbľmacji, i'Ż od najbliŻszego poniecĺziałktl ľttsza CYTOMAMMOBUS w Gnrinacl'l

Tuczępy, Gnojno. Solec - Zdľőj, PacanÓw i Stopnica.

4' Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busktl - Zdľojrr Gruegoľz Lasak złoŻył podziękowanie

Przewodniczącelllu Rady Powiatu Andľzejowi Gądkowi, któľy był ogľomnym oľęclownikiem tego'

aby nie tylko stacjonaľny man'}mogľaf znalazł slę w ZoZ w Busku - Zdľoju, ale teŻ, aby utwoľzona

została Poľadrria onkologiczna. Taka Poľadnia powstała w ZoZ w Busku - Zclľoju jako picľwsza
w Powiecie Buskim i ĺunkcjonuje bez finansowania z NI'-Z. Dyľektoľ poinfoľmował ponadto

o pľogľamie pľofilaktyki ľaka jelita gľubego' któľy otrzymał dofinansowanie z Uľzędu
Maľszałkowskiego na kwotę pľawie 900 tys. zł. Baclania wykonywalle będą w ZoZ w Bttsku -

Zdľoju od m_ca lutego bľ. Pľogľanl skieľowany jest clo pacjentow z 4 powiatów: buskiego.

piIiczowskiego, kazinrieľskiego i jędľzejowskiego. oclpowiada.jąc na pytanie Radne.i 'lbľesy

u



Krupskiej, Dyľektoľ poinfoľmował,iŻprzygotowany będzie filmik z instruktażem w zakľesie w/w

pľogľamu. Ponadto, Dyľektor ZoZ podziękował Radzię Powiatu za przyjęcíe Pľogľamu

Naprawczego ZoZ podkľeślając, iz jest to pľogram wieloletni. Zaznaczył, Że na pľzestľzeni lat

stľata finansowa maleje, więc ZoZ nie jest zadłuŻany, jak to ma miejsce w większości szpitali

zaľówno w województwie świętokrzyskim jak i w całym kľaju. Jest to wspólny sukces. Postulaty

podnoszone przez Radnego Stanisława Krzaka są słuszne. Dyrektor poinfoľmował, iŻ nie ujął

pewnych zapisów w Pľogľamie uznając je zarzeczy oczywiste. obecne finansowanie szpitali jest na

poziomie 2008 ľoku jeśli chodzi o wycenę punków, co przy stałym wzroście cen - leków,

materiałów opatľunkowych, pľądu itp. powoduje, Że utrzymanie ľeŻimu finansowego na

okľeślonym poziomie jest baľdzo tľudne i odbywa się kosztem ogromnego wysiłku wszystkich

pľacownikőw ZoZ w Busku - Zdroju, za co Dyľektor serdecznie dziękuje. Dyľektoľ pľzypomniał

ľównież, że Powiat jest poręczycielem kľedytu 'inwestycyjnego dla szpitala, a raty kľedytu spłaca

ZoZ. Kończąc, Dyľektor zaprosił Radnych Rady Powiatu na wizytację wyľemontowanego

oddziału Ginekologicano - Położniczego w ZoZ w Busku - Zdroju.

5. Mieszkanka Powiatu Buskiego zwrőciła się z prośbą o zabezpieczenie i przeznaczenie śľodków

finansowych na dopłatę do badań laboľatoryjnych w zakľesie wykrycia boľeliozy. Poinformowała,

iŻ zajmuje się medycyną natuľalną. Głęboko na seľcu leży Jej pomoc osobom dotkniętym tą

chorobą.

Ad. 13

Wobec zľea|izowania poľządku obrad, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądekdziękując

wszystkim obecnym za udział o godz. 11.00 zamknął IV Sesję Rady Powiatu

w Busku - Zdĺoju'

Na tym protokół zakonczono i podpisano.
Protokól sporządzila:

Barbaľa Banaś

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skľóconą weľsję pľzebiegu posiedzenia IV Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju, któľa odbyła się 25 stycznia 20 l 9 roku. Dokładny j ej przebie g zawiera nagranie,

udostępniane na stronie Biuletynu Infoľmacji Publicznej Staľostwa Powiatowęgo w Busku - Zdroju.

PIłZEwQDľtczĄC y
RADU POWIATU
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