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Protokół Nľ vI /2019

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zĺlroju
któľa odbyla się w dniu 29 maľca 2019 roku
w sali konferencyjnej Staľostwa Powĺatowego

w Busku - Zdľoju

w Sesji udzial wzięli:

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

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

Poľządck obľad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľum'

3' Przyjęcie porządku obľad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z V Ses.ii Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Btrsku - Zdroju w sprawic znian w budżccic Powiatu

Buskiego w 20l9 ľoku.

7. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

8. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busku - Zdľojtr w spľawie zmiany uchwały
Nr IYl34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Świętokľzyskieniu narcalizację zadan z zakľesu kultury.

10. Pocl.ięcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie tldzielenia pomocy

Í-tnansowej Gminie Busko - Zdľőj na ľealizacj ę zadań z zakľesu kultuľy.



l l. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie udzielenia pomocy ťrnansowej

Gminie Solec - Zdľőj narealizację zadan z zakľesu kultury.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej z pÍzęznaczeniem na realizację
zadania związanego z dostarczaniem Ąwności dla rodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem
społecznym.

13. Infoľmacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na teľenie Powiatu Buskiego za2018 ľok.

l4. Infoľmacja Państwowego Powiatowego Inspektoľa Sanitaľnego w Busku - Zdroju o stanie
bezpieczenstwa sanitaľnego Powiatu Buskiego za 2018 ľok.

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
za 2018 ľok wtaz Z wykazem potľzeb w zakľesie pomocy społecznej.

l6. Infoľmacja Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku -Zdroju na tęmat ľealizacji zadan
w zakresie pľomocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pľacy oraz o stanie
bezrobocia w 2018 ľoku na teľenie Powiatu Buskiego, a takŻe Sprawozdanie za 2018 rok
z reallizacji powiatowego pľogramu promocji zatľudnienia onz aktywizacji lokalnego rynku
pracy na lata 20II -2020.

l7. Infoľmacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego
utrzymania dľóg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 20181201,9.

l8. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obľadom pľzewodniczył Krzysztof Eliasz - Wicepľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebranych i o godz. 9.30 otworzył VI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz, wypełniając obowiązek
informacyjny wynikaj ący z aľt. 13 ogólnego rozpoľządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował, iŻ:

w Busku - Zdľoju jest Staľosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku -

Zdroju.

rea|izacji obowiązku tľansmitowania i ľejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dŹwięk orazich udostępniania na podstawie aľt. 15

ust. 1a ustawy zdnía 5 czeľwca l998 r. o samoľządzie powiatowym.

go na stľonie inteľnetowej administľatoľa oľaz na dľzwiach sali, w któľej odbywają się
obľady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.



Ad.2

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof E|iasz oświadczył, Że zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych (l Radny nieobecny usprawiedliwiony), co wobec

ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji'

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krrysztoťa Eliasza, zebrani na sali uczcili
minutą ciszy pamięć zmaľłego Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju I i III kadencji Pana

Teofila Dľesel.

Ad.3
Radny .Ian Bartosik zgłosił wniosek o wpľowadzenie do porządku obrad po pkt 5o pkt 5a

w brzmieniu:
5a ,,Informacja Starosty Buskiego w spľawie pľzygotowania powiatu do pľzywľócenia połączen

autobusowych".
Radny poinfoľmował, iŻ Rząd PiS wprowadza ustawę mającą na celu pľzywľócenie połączeń

autobusowych do mniejszych miejscowości, przyznając na ten cel potężne środki finansowe. To czy

śľodki te zostaną dobľze wykorzystane, w duzej mierze zaleŻy od samoľządów któľe mają

przygotowaó siatkę połączen, popľzedzoną analizą ľynku uwzględniającą potľzeby mieszkańców.

Na podstawie tych planów Maľszałek Województwa opľacuje wspólny plan dla województwa.

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz, poinformował, iz na dzíen dzisiejszy nie ma nad czym

dyskutować' To o czym mówi Radny, to jest na razie tylko publiczna obietnica, bľak jest bowiem

ostatecznych przepisów pľawnych w tej materii. Pľojekt ustawy jest w konsultacji. Starosta zna

swoje obowiązki jako kooľdynatoľa i wie jakie są ewentualne propozycje zapisów w tej ustawie.

Dyskusja będzie zasadna po przyjęciu stosownej ustawy. Na dziś wniosek Radnego jest bezzasadny.

Innych pľopozycji zmían porządku obrad nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof E|iasz poddał pod głosowanie wniosek Raclnego

Jana Bartosika o wpľowadzenie do poľządku obľad po pkt 5, pkt 5a w przytoczonym wyŻęj

bľzmieniu:
za-6

przeciw - I I

wsĺľzymał się - l
Wniosek nie został przyjęty.

Na wniosek Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa E|iasza, poľządek obrad został

przyjęty pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:



za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Ad.4
Pľotokół Nr yl2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
został pľzyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia
dnia 29 maľca Ż019 ľoku, pľzedstawił Pľzewodniczący
W okľesie tym Zarząd odbył 5 posiedzeń'

Spľawozdaĺrie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesię

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

28 lutego 2019 ľoku do

Zarządu Jerzy Kolaľz.

międzysesyjnym, stanowi

Radny Jan Bartosik zgłosił ďw uwagi í zapytania:

- Radny zvvrocił uwagę' iŻ w poprzednich latach Starosta Buski nie kieľował tak ochoczo pism
pľocesowych do Sądu za bľak zapłaty za nadwykonania ZoZ w Busku - Zdroju, a były to
kwoty nawet l,5 mln zł.

- Radny nawiązując do wcześniejszych informacji Staľosty Buskiego o zagospodarowaniu
budynków pľzy ul. Bohateľów Warszawy w Busku - Zdľoju dla potrzeb ARiMR, zwrócił się
z pytaniem jaki jest stan na dziś?

- Radny zwrócił się z pytaniem skąd wiedza Staľosý o dofinansowaniu 0,80 gľ za l km do

transportu publicznego?

- Czy Staľosta Buski posiada wiedzę o toczącym się postępowaniu pľokuľatoľskim pľzeciwko Panu

Stanisławowi Klimczakowi - Wicestaroście Buskiemu?

Udzielając odpowiedzi na w/w uwagi i zapytania Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, że to
nie Zarząd Powiatu czy Staľosta składa wnioski do Sądu w zakľesie nadwykonań. Decyzję
w tej sprawie, jako strona podejmuje jednoosobowo Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju' Dotąd, zawsze kiedy bľak było ugody zNFZ w zakľesie nadwykonań,ZoZ
takie wnioski składał.

odnosząc się do zapytania w sprawie zagospodarowania budynku pľzy ul. Bohateľów Waľszawy
w Busku - Zdľoju dla potľzeb ARiMR, Starosta poinformował'iŻ odbyło się w tej spľawie spotkanie
z przedstawicielem ARiMR. Z uwagi na baľdzo wygóľowane wymagania ARiMR dotyczące
dostosowania do standaľdów, co wiąŻe się z poniesieniem przez Powiat dużych kosztów



finansowych, ľozważana jest pľopozycja zainteresowania ARiMR zakupem tego budynku.

Przygotowana zostanie wycena budynku z propozycją zakupu prZęZ ARiMR.

Staľosta Buski poinformował, iŻ stawka o dofinansowaniu 0'80 gr za l km do transportu

publicznego pojawiła się juz wielokĺotnie zaľówno w mediach jak i w projekcie rozporządzenia.

Powiatu pewnie nie będzie stać na dopłatę w kwocie ok. 3-4 zł do km, dlatego na|eŻy zaczekaĆ, na

ostateczny kształt ustawy i dopiero wówczas dyskutować i podejmowai decyzje w zakresie

tľanspoľtu publicznego'

Starosta Buski poinfoľmował., iż w stosunku do Pana Stanisława Klimczaka toczy się postępowanie

prokuratoľskie jako osoby ťlzycznej. Natomiast nie toczy się żadne postępowanie związane

z wykonywaniem przęzNiego funkcji publicznej jako WicestarosĘ.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztoť Eliasz podziękował za przedstawione

spľawozdanie.

Ad.6
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiąn w budżecie Powiątu Buskiego

u,2019 roku.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztoť Eliasz otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku zWm, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęÍa przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]7

przeciw - 0

wsĺrzymał się - l

Uchwała Nľ VI l 48 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż9 maľca 2019 ľoku

w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi znłqcznik nr 4 do

niniejszego protokołu.

Ad.7
Podjęcie uchu,ąły Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień u, yvydatkąch budżeĺu

Pou,iatu Buskiego u, 20I9 roku.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały.



W związku Ztym, ze pozostali Radni nie zabierali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały wraz Z autopopľawką pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

v,strzymał się - 0

Uchwała Nľ VI l 49 ĺz0l9 Rady Powiatu w
w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu

załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Busku - Zdroju z dnia Ż9 marca 2019 roku

Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - stanowi

Ad.8
Projekt Uchwały Rady Pov,iaĺLł ul Busku - Zdroju w sprawie zmiany tłchwały Nr IV/34/2019

Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 sĺyię7nią 20]9 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy

Finansowe.i dlą Powiaĺu Buskiego ną lata 20I9 - 2030.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof E|iasz otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku ztym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przecivt - 0

v,strzymcłł się - I

Uchwała Nľ VI l50t2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 ľoku

w sprawie zmiany uchwały Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu wBusku - Zdroju zdniaZĺ sÍycznia

20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż019 '2030 -

stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Pľojekĺ Uchwały Rady Powiatu ý1) Bu.gku - Zdroju v) sprawie udzielenia pomocy

'finansowej Woiewództwu Śu,iętolcrzyskiemu na recllizację zadań z ząlĺresu kulĺury,

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.



Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko\arz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku ztym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz Z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nľ VI ĺ 5l lŻ0l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 ľoku
w spľawie udzięlenia pomocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu naľealizacjęzadaÍl
zzakresukultury - stanowi załqczniknr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w spľawie udzieleniapomocy.finansowej
Gminie Busko - Zdrój na ľealizację zadań z zalcresu kultury.

Wiceprzewo dniczący Rady Powiatu Krzys ztof E|iaszotworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku zqĺÍTl, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz Z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała zosÍała przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VI l 5Ż l20t9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnta 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrőj na realizację zadań z zakľesu

kultury - stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzieleniapomocyfinansowej
Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zalcresu kultury.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof E|iasz otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.



Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowaclzoną do w/w pľojektu

uchwały.

Radny Grzegoľz Jankowski zwľócił się z pytaniem w jakim stopniu Festyn Rodzinny Soleckie Lato

nąd Zalewem pĺomuje Powiat Buski? Radny uczestniczył w tym Festynie, a właściwie zwykłej

zabawie, na którym bľak było nawet stoiska pľomującego Powiat Buski. Zdaniem Radnego jest to

ni eľacj onalne wydatkowanie środków ťrnansowych'

W odniesieniu do powyższego Starosta Jerzy Kolarz, poinfoľmował, iŻímpľezata organizowana od

wielu lat ma charakter ponadgminny, stąd dofinansowanie Zę strony Powiatu. Staľosta,

Członkowie Zarządu Powiatu bądź Radni bioľą udział w Ęch wydaľzeniach. Stosowna umowa

zawiera teŻ zapisy, Żę wę wszystkich publikatoľach związanych z daną imprezą muszą znaIeżć się

informacje o współfinansowaniu ze stľony Powiatu Buskiego' Starosta Buski poinformował, iŻ

Wójt Gminy wnioskował o dofinansowanie tego Festynu w wysokości 5 tys. zł, a otrzymał od

Powiatu Buskiego kwotę l.500 zł. Całkowity koszt impľezy Soleckie Laĺo nad Zaĺev,em

wynosił l3 tys. zł'

W związku ZWm, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wÍaz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została prryjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 12

przeciw - 2

v,strzymął się - 4

Uchwała Nľ VI l 53 t20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 ľoku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrőj na rea|izację zadan z zakľesu

kultury - stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Pľojekt Uchwały Rady Pou,iatu w Busku - Zdroiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Pacanów v, zakresie l)omocy społecznej z przeznaczeniem na ľealizację zadania zv'iqzanego

z dostarczaniem żyv,ności dla rodzin i osób zagrożonycfu y,ykltlczeniem społecznym.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof E|iasz otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu lerzy Ko|aru omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku z Wm, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:



za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VI l 54 120l'9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2019 ľoku
w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminię Pacanów w zakľesie pomocy społecznej

Z pľzęznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem zywności dla rodzin i osób

zagľoŻonych wykluczeniem społecznym - stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań pľzepľowadzonych podczas VI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
w dniu 29 marca 2019 ľoku - stanowi załqcznik nr II do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Infoľmacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego za 2018 ľok _ pľzedstawiona równieŻ
w pľezentacji multimedialnej - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 12 do niniejszego
pľotokołu została pľryjęta pÍzezRadę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Ad. 14

Infoľmacja Państwowego Powiatowego Inspektoľa Sanitaľnego w Busku - Zdľoju o stanie

bezpieczenstwa sanitaľnego Powiatu Buskiego za 2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu została przyjęta pľZęZ Radę Powiatu do wiadomości,
bez uwag.

Ad. 15

Spľawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju za
20l8 ľok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej -wbrzmieniustanowiącym
załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu zostało przyjęte pľzez Radę Powiatu do wiadomości,
bez uwag.

Ad. 16

Informacja Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju na temat realizacji zadan
w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego ľynku pľacy oľazo stanie bezľobocia
w 2018 roku na terenie Powiatu Buskiego, a takŻe Spľawozdanie za 2018 ľok zrea|izacjí
powiatowego progľamu promocji zatľudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pľacy na lata

20lI _ 2020 - w brzmieniu stanowiącym załqcznĺki nr 15 i nr 16 do niniejszego pľotokołu
zostały pľzyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Ad. 17

Infoľmacja Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego
utrzymania dľóg na dľogach powiatowych w sezonie zimowym 201812019 - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 17 do niniejszego protokołu została pľzyjęta przez Radę Powiatu

do wiadomości, bez uwag.



Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak w odpowiedzi na

zapytanie Radnego Jana Baľtosika poinformował, iŻ szczegőłowy ľejestr związany z zimovłym
utrzymanie dróg powiatowych w rozbiciu na poszczególne miesiące znajduje się do wglądur

w siedzibie PZD.

Ad. 18

W sprawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

1. RadnyJan Bartosik poinfoľmował o fakcie zwołania Komisji Rewizyjnej, która z powodu

nieobecności zarówno PľzewodnicZącego Komisji Rewizyjnej jak i Wiceprzewodniczącego

Komisji nie odbyła się o czasie' Powyższe świadczy o nietaktownym zachowaniu i bľaku szacunku

dla pozostałych Członków Komisji.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kľzysztof Wojtaś pľzeprosił

Radnego za swą nieobecność, któľa spowodowaňa była pilnymi spľawami zawodowymi.

Radny Ludomir Leszczyński - Członek Komisji Rewizyjnej, z uwagi na Sprawy zawodowe zwrőcił
się z prośbą o zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej po godz. l4'00.

2. Radny Stanisław Lolo zapoznał Radnych z pismem Radcy Pľawnego dotyczącym uwag

w zakľesie Regulaminów Klubów Radnych. Radny nie zgadza się z w/w uwagami, wnioskując

o analizę i ewentualną zmianę zapisów w Statucie Powiatu Buskiego w części doĘczącej Klubów
Radnych - załącznikNr 8 w $ 6-l3.

W odniesieniu do powyŻszego Radca Pľawny Bożena Sadłos poinformowała,iŻ w Jej ocenie zapisy

Statutu Powiatu Buskiego w kwestii, o któľej mowa są pľawidłowe.

3' Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegoľz Lasak, odpowiadając na

zapytanie Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego poinformował, íŻ 90% wszystkich przychodów

Szpitala to są przychody z Narodowego Funduszu Zdľowia. W roku 2018 ta kwota wynosiła

w pľzyb|iŻeniu 56 mln 600 tys. zł. Na ľok 2019 ptzyznano ok' 56 mln 200 Íys. zł. Jest to

o 400 tys. zŁ mniejszy plan w stosunku do roku 2018. Być może w trakcie roku uda się pozyskać
jeszcze śľodki finansowe z tytułu zwiększonych proceduľ. ZoZ w Busku - Zdroju, jak również inne

szpitale otľzymały też śľodki wynegocjowane w wyniku pľotestów, na podwyżki płac dla lekaľzy

i pielęgniaľek - jest to kwota w wysokoŚci ok. 4 nrln 800 tys' zł, jako wydatek na ťundusz płac.

Dyľektoľ ZoZ poínfomował równiez o wzroście w stosunku do ľoku ubiegłego opłat za pľąd

o ok' l00 tys' zł i za gaz też o ok. l00 tys. zł. Podsumowując powyższe, budzęt ZoZ na

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenie prawidłowego leczęnia pacjentów

w 20l9 ľoku w stosunku do ľoku popľzedniego jest mniejszy o ok' 600 tys. zł.

4. Radna Teľesa Kľupska zgłosiła wniosek w imieniu mieszkańców wsi Sępichów o zamontowanie

baľieľ ochronnych na odcinku drogi powiatowej Nr 0134T Sępichőw - Szczytniki (od mostu na

rowie Stľuga do mostu na rzece Maskalis). Wniosek ten od 2007 roku nie może doczekać się
pozytywnego załatwienia.
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W odniesieniu do powyŻszego Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztoť
Tułak udzielił Radnej odpowiedzi, infoľmując o Sposobie i trybie załatwienia pľzedmiotowego
wniosku. Bariery zostały ustawione w miejscu gdzie było to zasadne. Natomiast Za mostem na

odcinku, gdzie droga pľzebiega w nasypie, ustawienie 2 km baľier daje kwotę ok. 500 tys. zł - to

tyle ile mniej więcej kosztuje utľzymanie zimowe w całym Powiecie Buskim. Dyľektoľ
poinformował, Że na odcinku o którym mowa nie było gtoźnych zdarzęn drogowych, któľe

kwaliťrkowałyby do szczególnego zabezpieczenia tego odcinka. Dyľektor poinformował ponadto,

iŻ skierował odpowiedż w sprawie dotyczącej uskoku, który będzie wykonany przy ľobotach

cząstkowych' Ponadto zgodnie z wolą Rady Powiatu dľoga ta będzie przedmiotem wniosku do

Funduszu Dróg Samoľządowych. o tym wszystkim Radna została poinfoľmowała w ostatniej

odpowiedzi przesłanej przez PZD w Busku - Zdroju.

5. Radna Teľesa Kľupska zgłosiła uwagi do pľowadzonyclr pľac VZy konseľwacji ľowów
i wykaszania poboczy w okľesie letnim, wnioskując o staranniejsze wykonywanie tych prac.

W odniesieniu do powyższego Dyľektoľ Powiatowego Zatządv Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof
Tułak poinfoľmował, iŻ Powiat Buski jest jednym z większych powiatów w skali kľajtr'

Jednoľazowe koszenie poboczy to ponad l300 km. Takie koszenia odbywają się dwa, czasemtrzy
ruzy w sezonie, wszystko za|eŻy od kategoľii dľogi i od mozliwości finansowych. Dyľektoľ
poinfoľmował, íŻ pieľwszy ľaz spotyka się z krytyką i wnioskięm o staľanniejsze koszenia. Dotąd

opinie w tym zakresie były pochlebne. PowyŻsze poparł również Starosta Buski Jeľzy Ko\arz.

Radna Teľesa Krupska nie zgodziła się z podnosżoną w w/w odpowiedziach aľgumentacją'

6. Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegoru Lasak, odpowiadając na

zapytanie Radnego Romana Dudy poinformował, iŻ wielokrotnie wypowiadał się już w kwestii
Świętokľzyskiego Centľum Ratownictwa Medycznego oddział w Busku - Zdľoju i bľaku lękarza
w Kaľetce Pogotowia, kieľowanej do pacjerrtów. Pľoblęm ten istnieje od dawna. W ocenie

Dyľektoľa ZoZ nie powinno to nadal tak ťunkcjonować. Nie moŻna opieľać podstawowej komóľki
ľatownictwa nredycznego wyłącznie na ratownikach medycznych, zdarzają się bowiem sytuacje,

gdzie obecność |ękarzajest bezwzględnie potrzebna. Dyrektoľ ZoZ przytoczył kilka pľzykładów

tym zakľesie i wskazał ľównież obciążenia finansowe dla buclżetu Szpitala. Dyrektor ZoZ
poinÍbľmował, iŻ występował w tej spľawie zaľówno do Wojewody Świętokľzyskiego, Maľszałka
Województwa Świętokľzyskiego oľaz Narodowego Funduszu Zdľowl'a nakĺeślając powyŻszy
pľoblem.

7' W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jeľzego Kordosa, Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinfoľmował o planach dotyczących zakupu tomogľafu dla
potrzeb ZoZ. Z chwilą kiedy NFZ ogłosiłby kontrakt to ZoZ ľównież do tego kontraktu mógłby
przystąpić. Powyższe podyktowane jest ogľaniczaniem wydatkowania środków finansowych dla
podwykonawców i wykonywanie badań we własnym zakľesie' co przyniesie oszczędnoŚci dla

Szpitala' Jednym z duŻych podwykonawców iest frrma zewnętľzna, któľa posiada ľezonans

magnetyczny i tomograf. ZoZ w Busku - Zdroju miesięcznie płaci za świadczenia tomogľafii
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komputeľowej równowartość tych pienięclzy, które otľzymuje za dzieľŻawę ponrieszczcń dla tej

fiľmy w skali ľokrr. Polradto, Dyľektoľ poinÍbrmował, iz deklaľacja Wojewody Świętokľzyskiego

o przekazaniu śľodków finansowych na zakup tomograÍ-u dlaZoZ w Busku - Zdroju, ze względów

pľoceduľy pľzetaľgowej w 20l8 ľoku nie doszeclł do skutku i nie było tęz mozliwości pľzeniesienia

tych środków na koleiny rok.

8. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztoť I]liasz poinÍbľrnował, iŻ ottzymał uzupełnione

zgodne z sugestią Radcy Prawnego - dokumęnty doÍyczące utwoľzenia Klubu Radlryclr pod nazwą

,,PSL_Porozumienie Samoľządowe Busko - Zdľőj" - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 18

clo niniejszego pľotokołu. Pismo w te.j spľawie Radcy Pľawnego Bozeny Sadłos - stanowi

załĺpcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu

9. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz poinÍbľmował, iŻ na Jego ľęce wpłynęły

dwa wnioski oraz dwazapytania Radnych Rady Powiatu.

l0. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz pľzypomniał Radnym o terminowym

złoŻeniu oświadczeń o stanie majątkowyln'

1l. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztoť Eliasz zwľócił się z apelem od mieszkańców

Powiatu Buskiego i zarazem do mieszkańców Powiatu Buskiego w spľawie dotyczącej dbania

o nasze otoczenie. Wyľzucanie śmieci do rowów pľzy dľogach oraz w zagajnikach i lasach jest

rzeczą naganną. Dbajmy wspólnie o środowisko.

Ad. 19

Wobec zľealizowania poľząĺlku obľad, Wiceprzewodrriczący Rady Powiatu Kľzysztoť Eliasz

dziękując wszystkim obecnynr za udział o godz' 12'05 zamkrrął Vl Sesję Rady Powiatu

w Busku - Zdľojtl.

Na tyrn pľotokół zakoticzono i podpisano.
ĺ)rĺltĺlkĺił sporządziła:

I]aľbara I]anaś

Niniejszy pľotokół stanowi zwięzłą, skľóconą weľsję pľzebicgtr posiedzenia VI Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju, któľa odbyła się 29 marca 20l9 ľoku. Dokładny jej pľzebiegzawiera nagľanie,

udostępniane na stľonie Biuletyrru Infbľmacji Publiczrrej Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdľo'ju.

t, '2' ' 'rl,'' l '
.u.ż

t2


