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Znak: BR. 0002.2 .V.2019

Pľotokól Nľ v l20l9
z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺIroju

która odbyla się w dniu 28 lutego 2019 ľoku
w sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w Sesji udzial wzĺęli:

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
Dyľektoľzy jednostek organizac1,jnych powiatu oľaz słuzb, inspekcji i stľaży
Sekľetaľz Powiatu
Skaľbnik Powiatu
Radca Pľawny oraz Naczelnicy Wydziałów Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Listy obecności ľadnych oraz Zapľoszonych osób stanowią załqczniki nľ I i 2 do niniejszego
pľotokołu.

Poľządek obľad:

1. otwaľcię Sesji Rady Powiatu'
z. Stwierdzenie quoľum'
3' Pľzyjęcie poľząclku obľad.
4' Pľzyjęcie pľotokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdarie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.
6. Pocljęcie uchwały Rady Powiatu w Busktt - Zdľo.iu w spľawie pľzelriesieli w wyclatkach budżętu

Powiatu Buskiego w 2019 ľoku'
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie znliany uchwały

Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż5 stycznia 2019 ľoku w spľawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata ŻO|9 - 2O3O.

8. Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zamiaľu przekształcenia Poľadni
Psychologiczno - Peclagogicznej w Busku - Zdroju poptzez zmianę siedziby.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia woli
pľzystąpienia Powiatu Buskiego do realizac.ii pľo.jekttl pll. ,.Bliżej E'tlropy, bliżej sukcestr''
w ľamach pľogľamu E,ľasmus*.



10. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Br-rsku - Zclľoju w spľawie wyľazenia woli pľzystąpienia

Powiatu Buskiego do rea|izacji projektu pn. ,'Wymiaľ międzynaľodowy w kształcenitl

zawodowym'' w ľamach progľamtl Eľasmusł.
l1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały

Nľ VII/44l201l Rady Powiatu w Busku - Zđroju z dnia 3l maľca 2011 roku w spľawie

ustanowienia stypendium socjalnego dla uozniów szkół pľowadzonych przez Powiat Buski.

12. Podjęcie uchwały Racly Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia rozkładu godzin

pľacy aptek ogólnodostępnych na teľenie Powiatu Buskiego.

l3. Pocljęoie uclrwały Racly Powizitu w Bttsku - Zdroju w spľawie wyľazenia zgocly dla

powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanię części nieľuchomości w najem.

l4. Spľawozdanie z działalriości Społecznej Stľaży Rybackiej okręgu Polskiego Związku
Wędkaľskiego w Kielcach oľaz Spľawozdanie z działalności Społecznej Stľazy Rybackiej

Powiatu Buskiego za Ż018 ľok.

15. Spľawozdanie Staľosty Buskiego z działalności Konrisji Bezpieczenstwa i Poľządku

w Busku - Zdroju za2018 ľok.

l6. Sprawozdanie z wysokości śľednich wynagľodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach pľowaclzonych pľZezjednostkę samoľządu terytoľialnego Za

ľok 2018.
l7. Spľawozdanie z rea|iz'acji ,,Pľogľamu opieki nad zabytkanri w Powiecie Buskim'' za Iata

2017 - 2018.
l8. Sprawy rőŻne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obľadonr pľzewodniczył Kľzysztoĺ'Eliasz - Wicepľzewodrriczący Racly Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz. 9.30 otwoľzył V Sesję Racly Powiatu w Busku - Zdroju.

Na wniosek Raclrrego Jana Baľtosika, zebľani na sali uczcili minutą ciszy pamięć znraľłego w dniu

7lutego 20l9 ľoku Pľemieľa RP Pana .Iana olszewskiego'

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Buskr-r - Zdľoirr Kľzysztoť ]]liasz, wypełnia.iąc obowiązek

iriĺbľmacyjny wynikający zaľt.l3 ogólnego rozpotządzenia o oclrľonie danych, poinÍbľmował, iŹ

administľatoľem danych.iest Staľosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Btlsku - Zdľoju.

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdľoju jest jawna, obrady ľady powiatu są tľansmitowane

i utľwalane Za pomocą vządzen ľejestľtrjącyclr obľaz i clŹwięk, nagrania obľacl są udostępniane

w Biuletynie Irrfbmracji Publicznej i na stľonie inteľnetowej powiatu oľaz w inny sposób

zwyczajowo przyjęty. obowiązek informacyjny w pozostałym zakľesie został zrea|izowany popľZez

zamięszczen i e go na stľon ie i nteľnetowej Adln i n istľatoľa'

W/w inÍ'ornrac.ia w pełnej weľsji została wywieszona, celenl zapoznania się ptzez osoby

uczestľticzące w scsji lra dľzwiach sali konÍ-eľencyjnej.



Ad.2
Wicepľzewoclniczący I{ady Powiatu Kľzyszlc'l'l]litlsz, oświadczył, Że zgodl^lie z listą obecności
aktualnie w posiedzenitt uczestniczy 16 Radnych (1 Raclny uczestniczył w Sesji od goclz.9'50,
2 Radnych nieobecnycli), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób

stanowi qLlorllm pozwalające lia podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz' decyzji.

Ad.3
Pľzewoclniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolatz, Llzasadniając, zgłosił wniosek o wpľowadzenie clo
poľządku obľad po pkt 13, pkt 14 w bľznrieniu:

14. ,,Pod.ięcie uchwały Rady l)owiatu w Busku - Zdľoju w spľawie okľeślelria zadan oľaz
podziału śľodków z Państwowego Fundusztt Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
ptzypadającyclr weclług algoľytmu w 2019 ľoku na realizację zadan z zakľesu ľehabilitacji
zawodowej i społeczne.i osÓb niepełnospľawnyclr w Powiecic Buskim''.

Kolejne punkty pozostają bez zmian z zachou,aniem ciągłości numeľacji, tak więc:

dotychczasowy pkt 14 otrz.yma numeľację 15,

dotychczasowy pkt 15 otľzyma llunreľację 16

dotychczasowy pkt 16 otľzynra rrumeľację 17

clotychczasowy pkt 17 otrzyma nunreľację 18

dotyclrczasowy pkt 18 otľzyma nurneľację 19

dotychczasowy pkt 19 otľzyma numeľację 20'

Radny Jan Baľtosik, uzasadniĄąc, iz chciałby zapoznać się z działalnością Pľzewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do

poľządku obľad po pkt 6, pkt 6a w bľzmieniu:

6a,,Sprawozclanie PľzewodnicZącego Racly Powiatuzdz'iałalności w okľesie międzysesyjnym''.

Po udzielerriu wy.iaśnień pÍZe7 l)ľzewocllriczącego Zarządul .Ieľzego Ko|arza i z. uwagi na

nieobecność Pľzewodníczącego Rady Powiatu' Radny Jarr Bartosik wycofäł w/w wniosek, wnosząc
o jego ľealizację na kolejne.i Sesji'

Innych pľopozycji zmian poľząclku obľad nie zgłoszono'

Wicepľzewoclrriczący Racly Powiatr-l Kľzysztof Eliasz podclał pod głosowanie wniosek
Przewodniczącego Zaľządu Jeľzego Kolaľza o wpľowadzenic do poľząclku obľad po pkt 13,

pkt 14 w ptzytoczonym .vqyzej bľzmieniu:

zct - 16

przeciw - 0

v,sĺrzymclĺ 'ľię - 0



Na wniosek Wice1lľzewoclniczące$o l{ad}, Powiatu Kľzysztolä
znrianą został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zct - 16

Przeciv' - 0

v,sĺrzymal 'ĺię - 0

llliirsza, porząclck obrad wľaz z, wlw

Ad.4
Pľotokół Nr IV/ 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia 25 styczrria 2019 roku
został pľzyjęty pÍZez Radę Powiatu w głosowaniu:

zct - 16

pľzeciv, - 0

u,'sĺrzymcll ,się - ()

od godz. 9.50 w Sesji uczesÍniczył Radny Roman Duda.

Ad.5
SpľawozclanieZaľząc\u Powiatu za okľes międzysesyjny Ü'od dnia 25 sÍycznia 2019 ľoku do

dnia 28 lutego 2019 ľoku, pľzedstawił Pľzewo driczący Zaľządu lerzy Kolaľz'
W okľesie tym Zaruąd odbył 5 posiedzeń.

Spľawozdanie Z ptac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewoclniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Gľzegorza
.Iankowskiego w zakľesie udzielonych w dlriu wczorajszym pľomes na remonty drőg z progľamu
usuwania klęsk zywiołowych. Szczegółowa inf-oľmacja w powyŻszym zakľesie będzie clostępna na

stľonie inteľnetowcj Wojewocly Świętokľzyskiego'

Radna Teľesa Kľupska zabieľając głos zwróciła się z pytanienr o plany zagospodaľowania budynku
po Placówce opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach. Zdaniem Radnej, problemy
w tcj placówce z'aczęły się jtrż kilka lat tenru; nastąpiła likwidacja placu zabaw, spľzcc1aŻ

samoclrodu' mówi się o złe.| atmosÍbľze pľacy i nagminnym zwallrianiu się pľacownikÓw. Być
może komuŚ za\eży na pľzeniesieniu tei Placówki? Radna wyrazíła naclzieję na utľzymanie
P o-W w Winiaľaclr w obectrynr budynku, bioľąc pod uwagę dobľą lokalizację i dostosowany do

standaľdów buc1ynek.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz w odniesieniu do powyższego poin1bľmował, iz na dzieĹĺ
dzisiejszy nie ma jeszcze Spľecyzowanej koncepcji zagospodaľowania w/w budynku. Poinfbľnrował
również, iż obecne pľzepisy pľawne stanowią' iŻ' od stycznia2020 ľoku nie moze być więce.j njŻ |4
dzieci w Placówce. Utľzynrywanie tak dużego budynku dla 14 podopieczrrych byłoby
nieekollolrriczne' Zaľząd Powiatu szuka ľacjonalnyclr ľozwit1zitti w tynr zakľcsic.



Do wypowiec]zi Raclnej Teľesy Kľupskiej oclnicisł się równieŻ Dyrektoľ P o_W w Winiaľaclr Piotľ
Zeljaś, któľy poinÍ'oľnrował, iz plac zabaw zosĺał zlikwidowany na skutek opinii l.zeczoznawcy,
bowiem zagraŻał bezpieczelistwu dzieci. Podobnie samoclró<l, któľy był daľowizną został
sprzedany, bo nie nadawał się już do uŻytku. Dyľektoľ zwľócił się ľównież z pytaniem na .jakiej
podstawie foľmowane są opinie, Że naleŻy tlzĺlrowić aĺmos.ferę u, pĺacóu,ce? Szereg osób, w tym
również Radnych Rady Powiatu gościło w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej w Winiaľach
i mogą się w tej kwestii wypowiedzieć. odnosząc się do zwolnien z ptacy, to dwa ostatnie
pľzypadki związane były z odejściem dwóch pľacowników na emeľytuľę' Na zwalnianie się
pľacowników Dyľektoľ nie nra wpływu, a moŻe ono wynikac z poÍrzeby dojazdu ok. 30 km do
pľacy i rnało atľakcyjnych waľunków płacy.

Radni nie wnosili uwag do w/w spľawozdania.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof tsliasz podziękował Za przedstawione
spľawozdanie.

Ad.6
Podlęcie uchu'ąly Rcldy Pĺlv,icllLł ul ]Ju,sku - Zdroju vĺ, spľclu,ie przeniesień y, y,ydaĺkach btlc!żeĺu
Powiaĺu Buskiego w 2()l9 ľoku.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzyszto|' Eliaszotwoľzył dyskusję nad pľojektelrr uchwały.

Pľzewodniczący Zaľządu leľzy Kolarz onrówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu
uchwały'

W związku zlym, ze pozostali Radni lrie zabieľali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt
trchwały wľaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - 16

pľzeci'u, - 0

ll,'sĺľzylľlcll 's'ię - l

Uclrwała Nľ V l 39 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z clnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie pľzeliiesień w wydatkach buclzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľokr'l - stanowi
załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokoltl.

Ad.7
Pľoiekĺ Uchu'ały Rady Pov,iaĺu w Bu,gku - Zdrĺju ll, sprav,ie znliany ĺłchlą,ąly Nľ IV/34/20Ig
Rcldy Pĺlwiątu w Bu'sku - Zdľcju z dnią 25 sĺycznia 20]9 roku v,.ypľawie l4/ieĺolelnie.i Prognoz1,
Finansołvej dla Powiąĺtl Buskiego na laĺą 2019 - 2030.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztoť Eliasz otwoľzył c1yskusję nad pľojektenl tlchrł,ały.



Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowaclzoną do w/w pľo.icktu
r-rchwały'

W związktlztym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu' Wicepľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uclrwały wľaz Z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- ]ő

Przecivt' - 0

v,,sĺľzymal się - l

Uchwała Nr V /40 l20l9 Racly Powiatu w Busku _ Zdľojrr z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Racly Powiattl wBusku -Zdľojuzdnia25 stycznia
20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy F'inansowej clla Powiatu Buskiego na lata Ż0l9 -2O3O -
stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Pľojekt Uchu'ały Rady Pov,iatu v, Busku - Zdroju lĄ) sprawie zanliclľtl 1lrzekształcenia
Poradni P,sychologiczno - Pecĺagogicznej w Btlsku - Ztlrojtl popľzez zmianę s,ieclziby,

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nacl pľojektem uchwały.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Baľtosika w zakľesie planów zagospodaľowania
obiektów po ZSTio orazdziałki na ul. Bohateľów Waľszawy w Busku - Zdľoju, Pľzewodniczący
Zarządu .Ierzy Kolarz poinfoľmował, iż budynek po Inteľnacie zagospodarowany będzic w l00 %
dla potrzeb siedziby: Powiatowego Centľum Fomocy Rodzinie, Hostelu, ośľodka lrrteľwencji
Kryzysowej oľaz Poradni Psyclrologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju. Natomiast budynki
szkoĘ planowane są pocl dzierŻawę w całości lub w części clla potrzeb sieclziby Agencji
Restľuktuľyzac.ii i Mocleľnizacji Rolnictwa i ewentualnie Powiatowego Inspektoratu Naclzoľu
Budowlanego. odnośnie działki, o któľą pytał t{adny, to została ona spľzeclana ok' 3 lata teľnll.

W związku zÍym, że pozostali Radni lrie zabieľali głosu' Wicepľzcwodlliczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie'

Uclrwała została przy.ięta pÍZez Radę Powiatu w głosowaniu:

zct - 17

przeciw - 0

l,t,,łĺľzylllął się - 0

Uchwała Nľ V /4l /2019 Racly Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż8 lutego 2019 ľoku
w spľawie zamiaľu pľzekształcenia Poľaclni Psychologiczno - Peclagogicznej w Bttsku - Zdľo.iu
poprzez znrianę siedziby - stanowi znłqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.



Ad.9
Pľĺ|ekĺ Uchwały Rady Powiaĺtł w Busku
Pou,iaĺu Buskiego do realizac.ji projekĺu pn'
Erasmusł'

- Zdľo'lu w ,spľuwie ylyľażenia v,oli pľzy.s.ĺq1lienia

,,Bliże.i Europy, bliżej 'yukce.yu'' w ľamąch pľogľamu

Powiatu Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektenr uchwały.

rlie zabieľali głosLr, Wicepľzewoclniczący Rady poddał pľojekt uchwały

pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciłv - 0

u,,yĺrzymął ,łię - 0

Uchwała Nr V l42 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatr-r Buskiego do ľealizacji pľojektu pn. ,,Blizej
Europy, blizej sukcesu'' w ľamach pľogľamu Eľasnrus* - stanowi zĺĺłqcznik nľ 7 do niniejszego
pľotokołu.

Wiceprzewodniczący Rady

W związkrt z tyrn, Że Raclni
pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Ad. 10

Pľojekĺ Uchv,ały Rcld)l

Povtiatu Buskiego do
zav,odov,yn: " u, rąmąch

Powiąĺu u, Bu,gku - Zdľo.jtl v) 'spľavlie vlyrażenicl v,oli pľzy'ylc1pienia
realizacji pro.jektll pn.,,ĺĄ/ymiaľ międzynaľodou,! w k'szĺałceniu

pľO4rąmu Eľasmus*.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztoť E|iasz otwoľzył clyskusję nad pľojektem uchwały.

W związktl Ztyn7, że Radni nie zabieľali głosu, Wicepľzewodniczący l{ady poddał pľojekt uchwały
pod głosowarlic'

Uchwała została przyję'r"a pľzez Raclę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

Przeciu, - 0

ulstrzymąl się - 0

Uchwała Nľ V / 43 /20t9 Rady Powiatu w Busklt - Zdľoitl z dnia 28 |utego 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego clo ľealizacji pľojektu pn. ,,Wynriaľ
międzynaľodourry w kształceniu zawodowyĺtl'' w ľamach programu Eľasmus* - stanowi załqcznik
nľ 8 do niniejszego pľotokołu.



Wicepľzewodniczący Rady

W związku ztym, że Raclni
pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Aĺl. l l
ĺ'rolekĺ Uchll,aly lłady Powiąĺtl v) Buskl,l - Zdro.jtl v) ,sprĺĺvlie zmiclny uchwclły
Nľ VII/41/20II Rady Pĺmialu w l}u.ĺku - Zdrĺliu z clniu 3] nlaľca 20]] roktl w sprawie
u,yĺanoulienia sQpendium socialnego dla uczniów szkĺ5ł prowudzonych przez Pou,iclĺ Buski.

Powiatu Kľzysztoĺ' Eliasz otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

nie zabieľali głosu, Wicepľzewoclniczący Rady poddał pľojekt uchwały

pľzez l{adę Powiatu w głosowaniu:

zct - 17

pľzeciv,- 0

y,,yĺrz)lmaĺ się - 0

lJchwała Nľ V l44 l20l9 Racly Powiattl w Rusktl - 7'clrojĺl z, dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie znriany uchwały Nľ VII/44l20ll Racty Powiatu w Busku - Zclľoju z dllia 3l marca
201l ľoku w sprawie ustanowienia stypendiunr socjalnego dla ucztriów szkół pľowac'lzonych pnez
Powiat Buski - stanowi załqczník nr 9 do niniejSzego pľotokołu.

Acl.12
Projckĺ Uchwały Rcldy Powiclĺłł w l}uskll - Ztlľo'jtl ýl) .spľau,ie rlstaleniĺt ľozklclcJtl goĺ1zin
pracy cłpĺek ogólnodo,s'ĺępnych ncl ĺerenie Poyyiaĺu Bu.ľkiego'

Wicepľzewodniczący l{ady Powiatu Kľzysztof I]liasz otwoľzył dyskusję naclpľojektenr uchwały.

W odpowiedzi na zapytallie Radnego .Iana Bartosika, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
poinformował, iŻ, w Gminie Gnojno nie nra foľmalnie zaľejestľowanej apteki. Są tam natonriast
dwa punkty apteczne, któľe nie podlegają ujęciu w w/w uchwale.

W związku zIym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Wicepľzewoclniczący Rady poddał pro.|ekt
r-rchwały pod głosowariie.

l]chwała została pľzyjęla pvpz Radę Powiatü rł, głosowaniu:

za - 17

pľzeciu, - 0

l,llsĺľzyntał ,ĺię - ()

Uchwała Nľ V / 45 lŻ0l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z drńa 28 lutego 2019 ľokrr
w spľawie ustalenia ľozkładu goclzin pľacy aptek ogólnoclostępnych na teľenie Powiatu
Buskiego - stalrowi załqcaúk nr l0 do rlillie.jszego pľotokołu'



Ad. t3
Pľojekĺ Uchu,ały Rady Powiaĺu v) Busku - Zdľoju v) .spraułie ulyrażenia zgody dla
powiatowe.i.jednosĺki organizacyjnej na oddanie czę'fui nieľtlchomości v, nclf em.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu KľzysztoÍ Eliasz otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Radrry Jan Baľtosik zwľócił się z pytanien"l zajaką kwotę nastąpi oddanie części nieľuclronrości
w naicm?

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iz uclzieli odpowiedzi po zasięgnięciu
inĺbľmacji.

W związku ztym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał pro.jekt
uchwały pod głosowanie.

Uclrwała została pľzyjęta pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

zct- 16

pľzeciv,- 0

v,sÍľzymal się - l

Uchwała Nľ V /46 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości wnajem - stanowi załĺ1cznik nr tI do niniejszego pľotokołtr'

Ad. t4
Prolekĺ Uchwały Raĺľy Powialu v) Btłsku - Zĺlrojtl w 'spľavtie oĺcł"eślenia zclclań orąz
poĺ}ziaĺu środkĺ5v, z Pąńsĺu)Ov)ego Fundu'szu Rehabilitac'ji Osĺib Niepełnosprav,nych,
przypaclajqcych u'edlug aĺgoryĺnlu w 2()I9 roku ncl ľealizacię ządąń z zclkrestl rehabiliĺacji
zawoĺlowe.i i 'ĺpołeczne'i osĺib niepelno,sprau,nych u, Pou,iecie Bl,l,ĺkim.

Wicepľzcwoclrliczący Racly Powitttu Kľz1,sztoĺ' Eliasz otwoľzył clyskusję nacl pľojekteln uclrwały.

W związku zÍyn"l, ze Raclni nie zabierali głostr, Wicepľzcwoclniczący Racly poddał pľojekt uchwały
pod głosowarlie.

Uchwała została pľzyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzecivl - 0

ulsĺrzymał się - 0



Uchwała Nr V /47 /2019 l{ady Powiatu w Busku _ Zdľoju z clria 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie okľęślenia zadan oraz podziału śľodków z Państwowego lrunduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych' przypadających według algoľytmu w 20l9 ľoku na ľealizację zadań
z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim -

stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu'

Imierury wykaz głosowań pľzepľowadzonych podczas V Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
w dniu 28 lutcgo 2019 ľoku - stanowi załqcżnik nľ 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Spľawozdanie z działalności Społecznej Stľazy Rybackiej okręgtl Polskiego Związku
Wędkaľskiego w Kielcach oľaz Sprawozdanie z działa]ności Społecznej Stľazy Rybackiej Powiatu
Buskiego 7,a 2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr ]4 i t5 clo nirriejszego
pľotokołtl zostały pľzyjęte pľzez Raclę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Ad. 16

Spľawozdanie Staľosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Poľządktr
w Busku - Züojĺl zaŻ0l8 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego
protokołu zostało przyjęte pÍZeZ Radę Powiatu do wiadomości, bezuwag'

Ad. 17

Spľawozdanie z wysokości śľednich wynagľodzen nauczycieli naposzczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach pľowadzonych pľZezjednostkę samoľządu terytorialnego za ľok 2018 -
w brzmienir-r stanowiącynl zĺlłqcznik nr I7 do niniejszego protokołu zostało pľzyjęte przez
Radę Powiatu do wiadonrości, bez uwag.

Ad. 18

Spľawozdanie z realizacji ,,Pľogľamu opieki nad zabytkami w Powięcie Buskim'' Za lata
2017 - 2018 - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik łrr I8 do niniejszego pľotokołu zostało
pľzyjęte przez Radę Powiatu do wiadonrośoi, bezuwag.

Ad. l9
W spľawach ľĺiŻnych iwolrlych wnioskach:

l. Radriy Tacleusz Jewiaľz poinĺbľmował o negatywnym rozpatrzeniu inteľpelacji w zakresic
budowy ľonda w m. Stopnica na sktzyŻowaniu dľogi kľajowej z dĺogą powiatową. Radny nie
zgadza się z otrzymaną od Generalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostľad w Kielcach
odpowiedzią. Radny Tadeusz Jewiarz zwľ,icił się do Komendanta Powiatowego Policji w Busku -

Z&o1u o pomoc w tej spľawie.

Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdľoju .Iakub Kosiń poinfoľnrował, iz opinię
w pľzedmiotowej spľawie pľzedstawia Komendant Wojewódzki Policji a nie Komendant
Powiatowy' osobiście uwaŹa, że zgłosz<'lny prZęZ Raclnego wniosek.jest słuszny' jednak nie leży
w gestii Komendanta Powiatowego Policji.
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2. Rac]na ]'eresa Kľupska zwrociła się z pľośbą o wyclanic upowaznienia clla pľttcownika
Powiatowego Centľuln Polnocy Rodzinie w Busku - Zdrojv clo podpisywania umów na
wypoŻyczanie spľzętu ľehabilitacyjnego podczas nieobecności Dyľektoľa Powiatowcgo Centrum
Pomocy Roclzinie w Busku - Zdroju.

3. Radny Stanisław Lolo zwrócił się do Dyľektoľa PowiatowegoZarządu Dľóg w Busku -Zdroju
z pytaniem, czy jedrrostka posiada SpľZęt do wykonywania ľemontów cząstkowyclr' Po zimie, na
dľogach pojawiło się wiele dziuľ, np. dľoga powiatowa w nr' Wójcza obok sklepu oraz przedszkola
wymaga biezącej napľawy.

W odniesienitr do powyższego, Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju
poinĺbľmował, iż PZD nie posiada spľzętu do wykonywania ľemontów cząstkowych we własnynr
zakľesie' Geneľalnie' prace te wykonywane Są na zasadzie pľZetaľgu. Taki przetaľg został .iuŻ
ogłoszony i po wyłonieniu Wykonawcy będzie można pľzystąpić do w/w pľac na pľzełoniie
miesięcy marzeclkwiecień.

4. W odpowiedzi na zapytanie l{adnego Piotľa Wąsowicza' Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku ' Zdroju Gľzegorz Lasak pľzedstawił infoľmację w zakľesie wypowie dzenia pľzez ZoZ
w Busku - Zdro.iu Lllllowy nazabezpieczenie oIoM dla Specjalistycznego Szpitala oľtopedyczno -
Rehabilitacyjnego ,,Góľka'' w Busku - Zdľoju. Dyrektoľ zaznaczył, iż jest duże niezľozumięnie
intencji związanej z wypowiedzeniem tej umowy. Poinĺ'oľmował, iż umowa ta została zawaúa
w 2012 ľoku przez poprzedniego Dyľektora ZoZ i była to umowa, która nie dawała Szpitalowi
żadnych koľzyści, natomiast dawała pełne koľzyści Szpitalowi na ,'Góľce''' Dyrekto r Grzegoľz
Lasak podjął czynności w kieľunku ľenegocjowania te.i umowy' a waľunkiem było utwoľzenie
w Specjalistycznym Szpitalu or1opedyczno - Rehabilitacyjnynr ,,Górka'' w Busku - Zdro.iu
całodobowej izby przyjęć dla dzieci. Szpital ,'Góľka'', któľy wszeclł do sieci szpitali i jest
f-lnansowany ze śľodków publicznyclr, powinien posiadać całodobową izbę przyjęć,, a takiej nie ma.
Mimo pľowadzonych ľozmciw waľunek ten nie został spełniony. Skoľo więc nie doszło do
poľozumienia, umowa została wypowiedziana' Ważnym aspektem wypowiedzenia tej rrrnowy był
również aľgument medyczny związany z odpowiedzialnością Za zdľowie i zycie pacjenta
opeľowanego w Szpitalu na ,,Góľce'', a następnie pľzewiezionego do ZoZ w Busku - Zdľo.ju. Kto
weŹlrrie odpowieclzialność w przypadku powikłań czy śmieľci pacjenta? Na ,,Góľce'' wykonywane
są opeľac.ie komeľc1'jne \Ą/ rł,iększości dla osób doľosłych. Na dzieIi dzisiejszy sytuacja.jcst taka,
Że rodzice dzieci chcąc skoľzystać z porady anrbulatoľy.ine.j rnuszą jechać do Kielc' ponlewaŻ ZoZ
w Busku 'Zdroju nie nra pľawa pľzyjrnować dzieci zurazalnj oľtopeclycztrymi, a Specjalistyczny
Szpital ,,Góľka'' nie spełnia ustawowego obowiązku.

5. W odpowiedzi nazapytanie Radnego.Tana Bartosika z pkt 13, Przewodniczący Zarządu Jerzy
Ko|arz poinÍbľmował, iŻ najenr doÍyczy powieľzchni 22 m2 Za Cenę 510 zł miesięcznie'

6. Raclna Teľesa Krupska' koľzystając z obecności Kolnclrdalrta Powiatowego Polic.ii
w Busktl - Zdľo.ju, zwróciła się do Niego z pľośbą o inteľwenc.ię w Wojewódzkie.i Konrenclzie
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Policji w Kielcach i pľzekazanie Llwag podnoszonyclr przęZ Radnych na clzisiejsze.j Sesjl.

Radna zgłosiła dwa niebezpieczne miejsca na teľenie Gnriny Nowy Koľczyn przy drodze kľajowej

za nrostem w Nowym Koľczynie w kieľunku Winiaľ oraz w nriejscowości ostľowce, gdzie bľak jest

poboczy, a panuje bardzo duży ľuch.

Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju Jakub Kosiń poinfbľmował, iŻ juŻ kilkakľotnie
występował w spľawie tych miejsc o których mowa, zarówno podczas debaty społecznej jak i na

Sesjach w Nowym Koľczynie. Pĺaz jeszcze podkľeślił, iŻ w kwestii dľóg kľajov\rych decyzje

podejmuje Geneľalna l)yľekcja Dľĺlg Kľajowych i Autostľad po zasięgnięciu opinii Wydziału Ruchu

Dľogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, a nie Komendy Powiatowej. Pľoceduľa w tym

względzie jest jasno okľeślona. Komendant.Iakub Kosiń zobowiązał się do wystosowania pisma do

Wydziału Ruclru Dľogowego Kornendy Woięwódzkiej Policji w Kielcach i pľzekazania uwag

zgło szony c|'l pt zez Radny ch'

W odpowie dzi na zapytanie Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Kľzysztofa Eliasza, Komendant

Powiatowy Policji .Takub Kosiń poinfoľmował, iŻ na dzien dzisiejszy nie zna szczegółőw

dotyczących miejsc, w których będą instalowane Íbtoľadary. Podobno są takie plany, ale leży to
ľównież w gestii Geneľalnej Dyľekcji Dróg Krajowych i Autostľad.

7' Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztoť Eliasz poin1bľmował, íŻ otrzymał dokumenty

dotyczące utworzenia Klubu Radnych pod nazwą ,,Pľawo i Spľawiedliwość'' - w bľzmieniu

stanowiącym załqczník nľ ]9 do niniejszego pľotokołu.

Ad.20
Wobec zrea|izowania poľządku obrad' Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztoť Eliasz
dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 1l.40 zamknął V Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdľoju.

Na tym pľotokĺił zakonczono i podpisano.
Pĺtĺokćll sporządzila:

[}aľllara I}allaś

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą weľsję pľzebiegu posiedzenia V Sesii Rady Powiatu
w Busku _ Zdľoju, któľa odbyła się 28 lutego 2019 ľoku. Dokładny jej pľzebiegzawiera nagranie,

udostępnialre na stľonie Biuletyrru Infoľmacji Publicznej Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroiu.
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