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Protokól Nr X|I l20l9

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
któľa odbyla się w dniu 8 listopada 2019 ľoku
w sali konfeľencylnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľoju

w Sesji udzial wzięli:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
- Dyľektoľzy jednostek oľganizacyjnychpowiatu oľaz służb, inspekcji i stľaży

- Skaľbnik Powiatu
- Radca Pľawny oraz Naczelnicy i Kieľownicy Wydziałów Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľoju
- Mieszkańcy Powiatu Buskiego
- Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizii

Listy obecności ľadnych oruz Zaproszonych osób stanowią załqczníkÍ nr ] i 2 do niniejszego

pľotokołu'

Poľządek obľad:

l. otwaľcię Sesji Rady Powiatu.

2. Stwieľdzenie quoľum.

3. Przyjęcie poľządku obrad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z XI Sesji Rady Powiatu.

5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.

6' Pod.jęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Buskiego w 2019 ľoku.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżettr

Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany uclrwały

Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 25 slycznia 2019 ľoku w spľawie

Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż0l9 - 2030,

9. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały

Nr Yl47lŻO19 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku w spľawie

okľeŚlenia zadan otaz podziału śľodków z Państwowego F-unduszu Rehabilitacji osób

Niepełnospľawnych, przypadającyclr wedłtrg algorytmu w 2019 ľoku na ľealizacjęzadaŕl

z zakľesu rehabilitac.ji zawodowej i społeczlrej osób niepełnospľawnych w Powiecie Br"rskim'



10' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie upoważnienia do
pľzepľowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego ľewidenta do badania

sprawozdania finansowego za 20|9 i 2020 rok w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju.
l l. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwały

Nr XXXI/328l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 pażdziernika 2017 ľoku
w spľawie nadania Statutu Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody na zawarcie
umowy nieodpłatnego użytkowania nieľuchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego
oľaz w spľawie WraŻenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetaľgowego trybu zawarcia
tej umowy.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przejęcia od

Wojewody Świętokľzyskiego niektórych zadan związanych z pľZeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w latach Ż020-20Ż4.

l5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia woli przystąpienia

Powiatu Buskiego do rea|izacji projektu pn. ''Euľopejczycy: Wspólna historia i wspólna
przyszłość'' w ľamach progľamu Eľasmust.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdrojuw spľawie udzielenia pomocy finansowej

Gminie Busko - Zdrőj na realizację zadania z zakľęsu kultuľy.

l7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wraŻeniazgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem'

l8' Informacja Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľatu ochľony Roślin i Nasiennictwa
o realizacji zadan z zakresu ochľony roślin i nasiennictwa na teľenie Powiatu Buskiego za
rok 2018.

19. Infoľmacja o realizacji zadan oświatowych przez jednostki oświatowe pľowadzone przęZ

Powiat Buski w ľoku szkolnym 20l8lŻ0l9.
20. Infoľmacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok przez osoby

zobowiązane do ich składania na podstawie aľt' 25 c ust. l,3 i 5 ustawy z dnia 5 czeľwca 1998

roku o samoľządzie powiatowym.
21' Infoľmacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok ptzez Radnych Rady

Powiatu w Busku - Zdľoju.
Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz. 8'00 otwoľzył XII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

22.

23.



Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z art. 13 ogólnego rozporządzenia o oclrronie danych, poinfoľmował, iŻ:

w Busku - Zdroju jest Staľosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku -

Zdroju.

rea|izacji obowiązku transmitowania i ľejestracji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdtoju za
pomocą urządzen rejestľujących obľaz i dŹwięk oľaz ich udostępniania na podstawie aľt. l5
ust. 1a ustawy zdnia 5 czerwca l998 ľ. o samoľządzie powiatowym.

go na stľonie internetowej administľatoľa oraz na drzwiach sali, w której odbywają się
obľady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestníczy 16 Radnych' co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji.

Na wniosek Radnego Jana Bartosika, zebľani
w dniu 30 wľześnia 2019 ľoku Maľszałka
Morawieckiego.

na sali uczcili minutą ciszy pamięć zmaľłego

Senioľa Sejmu VIII kadencji Pana Kornela

Ad.3
Proponowany porządek obľad został przyjęty pÍzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nľ XI/ 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku
został przyjęty przęZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

vlstľzymał się - 0

- Zdroju z dnia Ż6 września 2019 ľoku



Ad.5
SprawozdanieZarządu Powiatu za okľes międzysesyjny ť.od dnia 26 września 2019 ľoku do
dnia 8 listopada 2019 ľoku, pľzedstawił Przewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolarz.
W okľesie tym Zarząd odbył 8 posiedzeń.

Spľawozdanie Z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi
załqczník nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękowaŁ za przedstawione spľawozdanie.

Radny Grzegorz Jankowski zwrőcił się z pytaníem czy Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami
audytu pľzepľowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju i czy
z tego tytułu wyciągnął jakieś wnioski? Radny stwierdził, iz podjął słuszne działania, bowiem
w wyniku kontľoli stwierdzone zostały nieprawidłowości.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iz Zarząd
Powiatu zapoznał się z wynikami audytu przepľowadzonego w Powiatowym Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju' Wnioski z audytu zostaĘ przekazane Dyľektoľowi PCPR w Busku
- Zdroju i na podstawie tych wniosków, Dyľektoľ podjął stosowne decyzje m. in. rozwiązał umowę'
któľa była pľzedmiotem audytu. Jednoznacznie bowiem stwierdzone zostały błędy przy wyłanianiu
podmiotu w zakresie obsługi pľawnej pľojektu' Wniosek audytowy został przekazany również do
Komisji Skaľg, wniosków i petycji. Po podjęciupÍzęz w/w Komisję ostatecznych wniosków Zaruąd
Powiatu podej mie stosowne decyzje.

W odniesieniu do zapytania Radnego Jana Baľtosika, Przewodniczący Zaľządu Jerzy Ko|arz
udzielił wyjaśnień dotyczących negatywnego rczpatrzenia pÍzez Zarząd Powiatu wniosku
w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 2 km, od kościoła w m. Kików do m. Zborów.

Radny Jan Baľtosik zwľócił się z wnioskiem do Skaľbnika Powiatu o przedstawienie wykazu
oszczędności z tytułu niewypłacenia nauczycielom pełnego wynagľodzenia za strajk kwietniowy
w poszczególnych szkołach pľowadzonych ptzez Powiat Buski' Radny zwrócił się z pytaniem
czy pľawdą jest, Żę nienależne wynagľodzenia za stľajk zostały wypłacone nagľodami
motywacyjnymi?

W odniesieniu do powyŻszego Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązał się do pľzygotowania
i przekazania w/w infoľmacji po wcześniejszym zebľaniu danych z poszczególnych jednostek
oświatowych prowadzonych pÍzez Powiat Buski' odnosząc się do dľugiej części pytania stwierdził,
iŻ przyznawanie dodatków motywacyjnych uza|eŻnione jest od osiągnięć zawodowych nauczycieli.
Nikt nie przyznaje dodatków motywacyj nych za stľajk.

Radny Roman Duda nawiązał do wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego zabezpíeczenia
w budzecie Powiatu na ľok 2020 środków finansolvych na dofinansowanie ľealizacji zalecen
Państwowej StľaŻy Pożaľnej w zakľesie budowy klatki pľzeciwpożaľowej w Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju. Radny zwľócił się z pytaniem, czy to zadanie zawieru też budowę
łączni ka z o dzíałęm Płrrcnym?



Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wyjaśnił, iż Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju przygotowując
dokumentację w zakresie budowy klatki przeciwpoŻarowej, ľozszeľzył povłyŻsze zadanię o budowę
łącznika z oddziałem Płucnym, które jest w pełni uzasadnione.

'W związku z wydaľzeniem jakie ostatnio miało miejsce z udziałem uczniów Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju w czasie przęrwy między lekcjami poza terenem
szkoĘ, Radny Gtzegoru Jankowski zwrőcił się z pytaniem, cry podjęte zostały jakieś dzíalania
w tym zakľesie?

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iz odbyło się
spotkanie z dyľektoľami poszczególnych szkół, ktorzy zostali zobowiązani, aby nie dopuszczać do

wychodzenia młodzieŻy poza obľęb szkoĘ. Na dziś jest to respektowane. Place szkolne zostały

zamknięte i są nadzoľowane. Również do Policji oraz StľaŻy Miejskiej skierowane zostały

stosowne wnioski, celem wypľacowania wspólnych działań, by nie dopuśció do sytuacji, któľa
miała miejsce.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek nawiązując do wniosku budowy chodnika na

odcinku Kików - Zbotőw, przypomniał,iŻdrogatabyła ľemontowana ponad 10 lat temu. Zwtőcił
uwagę na bardzo duże natężenie ľuchu na ilw drodze oraz duŻą ilość wypadków śmieľtelnych.
Ponadto, Przewodniczący Rady wskazał na brak pasów oddzielających ścieżki ľoweľowe od jezdni

m. in. Solęc - Zdrőj - Zielonki czy Solec - Zdrőj - Wełnin, co stwaľza niebezpieczeństwo dla
rowerzystów.
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek zwľócił się z apelem do Komendanta Powiatowego Policji,
aby podczas patroli zwracać uwagę na kieľujących pojazdami, ale ľównież na pieszych
i roweľzystów, któľzy bardzo często nie są odpowiednio zabezpieczeni odblaskami, a tym samym

wieczoľami stają się niewidoczni. To z kolei pľowadzi do wielu potrąceń i wypadków śmiertelnych.

Ad.6
Podięcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiąn w budżecie Powiatu Buskiego
w 2019 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu

Przewodniczący Zaruądu Jerzy
uchwały.

W związku z tym, że pozostali
uchwały wraz z autopopľawką

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowantu:

Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

Radni nie zabíerali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
pod głosowanie.

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

obecny niegłosujący - 1

5



Uchwała Nr XII l 12Ż 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 2019

roku w spľawie zmian w budżeqie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - stanowi załqcznik
nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesieľi w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 2019 roku,

Przewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do ýw projektu

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XII t tŻ3 t20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada Ż019

ľoku w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi

załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Projekt Llchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019

Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 sýcznia 20]9 rokuw sprawie ĺľieloletniej Prognozy

Finansowej dlą Powiatu Buskiego na lata 20]9 - 2030.

Przęwodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do ilw projektu

uchwały.

'Ý,ĺ związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała został'a przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

6



Uchwała Nľ XII l l24 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 2019

ľoku w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2Ol9 - 2030 - stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Proiekt Uchwały Rady Pov,iatu w Busku - Zdro.iu w spľawie zmiany uchwały Nr V/47/2019

Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 luĺego 20]9 roku w sprawie olcľeślenia ządań oraz

podziału środkĺjw z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,

przypadajqcych według algorytmu w 20]9 ľoku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

zawodou,ej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim.

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzyłdyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pľojektW związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pĺzyjęta

Radni nie zabieľali głosu,

przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XII t l25 t201g Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada Ż019

roku w sprawie zmiany uchwały NrYl47l2Ol9 Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia

28 lutego 2019 ľoku w sprawie okręślenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, pľzypadających według algorytmu w 2019

ľoku na ľealizację zadań z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnospľawnych w Powiecie Buskim - stanowi zalqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upov,ażnienicl do

przeprowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego rewidenta do badąnia sprawozdania

.finansowego za 20tg i 2020 rokv,Zespole Opieki Zdrowotnei w Busku - Zdroju'

Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

uchwały wtaz Z autopopľawką pod głosowanie'



Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowantu:

za - 16

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nr XII l 126 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019

ľoku w sprawie upowa:żnienia do przepľowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego

ľewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 20Ż0 ľok w Zespole opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu v, Busku - Zdľoju y, spľawie zmiany Uchwały

Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroiu z dnia 13 październiką 20]7 roku

w spľawie nadania Stątutu Zespołu opieki Zdľowotnei v, Busku - Zdroiu.

Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

Uchwała Nľ XII l l27 l20l9 Rady 
'::::':';:-: 

- Zdroju z dnia 8 listopad a ŻOl9

ľoku w spľawie zmiany Uchwały Nľ XXXI/328l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia !3 paŹdzieľnika 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Projekt (}chwały Rady Pou,iaĺu ýý Busku

zawaľcie umowy nieodpłatnego użytkou'ania

Buskiego oroz w sprawie wyrażenia zgody na

zav,arcia ĺej umowy'

- Zdľoiu w spľawie wyrażenia zgody na

nieruchomości sĺanowiqcej własność Pov'iatu

odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu

Przewodni czący Rady Powiatu Arrdľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

W związku z Íym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

przez Radę Powiatu w głosowaniu:



za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII l l28 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 2019

ľoku w sprawie wyľażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości

stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetaľgowego trybu zawarcia tej umowy - stanowi załqcznik nr l0 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Domu

Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XII l l29 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada Ż0l9
ľoku w spľawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie - stanowi

załqczník nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Powiątu w
Świętolłzyskiego niektórych zadąri

w lątach 2020-2024.

Busku - Zdroju w sprawie przejęcia od ĺľojewody

zwiqzanych z przeprowadzeniem lcwalifikacii wojskowej

Przewodniczący Rady Powiatu

w związku Z tym, Że Radni
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍzez

Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nľ XII / 130 120|9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 2019

roku w sprawie pľzejęcia od Wojewody Świętokľzyskiego niektórych zadan związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024 - stanowi załqcznik nr 12

do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia woli przystqpienia
Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Historical memory as o springboard for the People's

Europe" (Euľopejczycy; ĺľspólną historicl i wspólna przyszłość) w ramąch pľo4ramu Eľasmusł

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nię zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wslrzymał się - 0

Uchwała Nľ XII l 13l, 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 8 listopada 2019

roku w spľawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do real'izacji projektu pn.

''Histoľical memory as a spľingboard foľ the People's Euľope'' (Euľopejczycy: Wspólna histoľia

i wspólna prryszłość) w ramach pľogľamu Erasmus* - stanowi załqcznik nľ 13 do niniejszego

pľotokołu.

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie udzieĺenią pomocy

finansowej Gminie Busko - Zdrój na ľeaĺizację zadania z zalĺresu kultury'

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľa|i głosu' Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0
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Uchwała Nľ XII l l32 l20l9 Rady Powiatu
ľoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

z zakresu kultury - stanowi załqcznik nľ 14 do

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu
powiatowej j ednostki organizacyjnej

Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody dla
oddanie części nieruchomości w najem,

w Busku - Züoju z dnia
Gminie Busko - Zdrój na

niniejszego pľotokołu.

8 listopada 2019
rea|izację zadania

v)

na

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyięta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XII l I33 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 2019

ľoku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości wnajem - stanowi załqczniknr I5 do niniejszego protokołu'

Imienny wykaz głosowań pľzepľowadzonych podczas XII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

w dniu 8 listopada 2019 ľoku - stanowi załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Inťormacja Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu ochľony Roślin i Nasiennictwa

o ľealizacj i zadan z zakľesu ochľony ľoślin i nasiennictwa na teľęnie Powiatu Buskiego za

ľok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu została

przyjęta pÍzez Radę Powiatu do wiadomości'

Ad. 19

Infoľmacja o realizacji zadan oświatowych przezjednostki oświatowe pľowadzone przez Powiat

Buski w roku szkolnym 20l8lŻ0l9 - w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr I8 do

niniejszego pľotokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad.20
Infoľmacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 20l8 ľok przez osoby zobowíązane

do ich składania na podstawie aľt' 25 c ust. l'3 i 5 ustawy z dnia 5 ozerwca 1998 ľoku

o samorządzie powiatowym - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik łrľ 19 do niniejszego

pľotokołu zostałaprzýęta pÍzez Raclę Powiatu do wiadomości.



Ad.2t
Infoľmacja w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok ptzez Radnych Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju - w bľzrnieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego
protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

W odpowiedzi na uwagę Radnego Jana Baľtosika w zakresie dokonywania wstępnej weryfikacji
oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Rady Powiatu, celem uniknięcia składania
koľekt, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iż kompetencja w tym zakľesie
naleĄ vłyłączníe do Przewodniczącego Rady Powiatu, na ľęce którego Radni składają
oświadczenia majątkowe.

^d.22W sprawach ľóŻnych i wolnych wnioskach:

l. Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju otľzymali Uchwałę Nľ l23i20l9 VI Składu oľzekającego
RIo w Kielcach z dnia 30 wľześnia 2019 roku w sprawie opinii o informacji o pľzebiegu
wykonania budzetu Powiatu Buskiego za I pőłroczę 2019 ľoku - w brzmieniu stanowiącym
załqczník nr 21 do niniejszego protokołu.

2. Radny Ludomir Leszczyński ponowił pytanie zgłoszone na ostatnim wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Powiatu w sprawie oľganizowanych dodatkowych lekcji udzielanych w I Liceum
ogólnokształcącym w Busku - Zdroju ptzez pľzedstawicieli Akademii Góľniczo - Hutniczej
w Krakowie. Radny Gtzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem jaka jest odpłatność, za wynajem
sali oľaz jak często odbywają się zajęcia? Radny Roman Duda zadałpytanie cry jest to prywatna
umowa między ľodzicami uczniów I Lo w Busku - Zdroju a AGH oraz jaki jest cel tych
korepetycji? Dodał, iż będąc nauczycielem fizyki czy matematyki w tej szkole czułby się bardzo
niepotrzebny.
W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jerzy Kolaľz udzielił wstępnych wyjaśnień,
zobowiązując jednocześnie Dyľektora I Lo w Busku - Zdroju do przekazania Radnym
szczegółowej infoľmacji w powyŻszym zakĺesie w formie pisemnej.

3. W odniesieniu do uwagi Radnego Grzegorza Jankowskięgo w zakresie ponownej nieobecności
Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdroju na Sesji Rady Powiatu' a tym samym niemożności zadania
pytań, Staľosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ zobowiąŻe Dyrektoľa PCPR Andrzeja
Smulczyńskiego do uczęstniczenia w kolejnych Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

4' Radny Piotľ Wąsowicz zgłosił n/w pytania:

- Co zostało na dzień dzisiejszy wykonane w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju według
zalecen wojewódzkiego Sanepidu, co jest jeszcze do wykonania i w jakim terminie?

- W sprawie dotyczącej budowy łącznika budynku szpitala z oddziałem Płucnym, Dyrektor ZoZ
w Busku - Zdroju pľzygotował stosowną dokumentację. Radny Piotr Wąsowicz chciałby wiedzieć
co w tej mateľii zostało zľobione więcej? Z jakich środków finansowych w pľzyszłości będzie
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ľealizowane to zadanie? Czy Dyrektoľ zostanie sam Z ľea|izacją tak wielkiego pľzedsięwzięcia?

Z uwagi ną nieobecność, Sĺarosta Buski Jeľzy Koląrz zobowiqzał Dyrekĺora ZoZ w Busku - Zdľoiu
Grzegorza Lasakĺl do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania w.formie pisemnej.

Stąrosta Buski Jerzy Kolaľz uzupełnił, iż ną dziś bľak jest środków finansowych na wsparcie ze

strony Powiatu realizacji inwesĘcji budowy łqcznika w ZoZ w Busku - Zdroju. Zarzqd Powiatu
będzie czynił w przyszłości stąrąnia w celu znalezienia możliv,ości doĺinansowania realizacji tej

inu,estycji,

- Radny Piotľ Wąsowicz zwtócił się z pytaniem w jakich jednostkach w ľoku 2019 zostały
pľzepľowadzone kontľole ptzęZ Referat Audytu Wewnętľznego i Kontľoli Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju?

Starosĺa Buski Jerzy Kolarz poinformou,ał, iż w ľoku 20]9 Refeľat Audytu Wewnęĺrznego i Kontroli
przeprowadził kontrole w Powiaĺowym Urzędzie Pľacy w Busku - Zdroju, w Zespole Szkół
Specjalnych w Busku - Zdroju, w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie u, Busku - Zdľoju oraz
w Powiatowym ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju. Referat Audytu
przeprowadza w roku śľednio 4 pełne kontrole oraz kontrole dorąźne, temaĺyczne we wszystkich
j e dno s t kach pow i at owyc h.

- Nawiązując do posiedzenia Komisji Edukacji' Kultury, Kultury Fizycznej i Pľomocji Powiatu oľaz
apelu ľodziców uczniów uczęszczaj4cych do Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju, mając jednocześnie na uwadzebezpieczeństwo uczniów, Radny Piotľ Wąsowicz
zwľócił się z pľośbą o podjęcie dział.ań w kieľunku zapewnienia i umożliwienia uczniom zakupu na

terenie szkoły wody i pľzekąsek, bez konieczności udawania się do pobliskich sklepów.

odnoszqc się do poulyższego Stąrosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż Dyrektor ZSTio
w Busku - Zdroju złożyła Stosowny wniosek w przedmiotowej sprawie i.iest on przedmiotem analizy
Zarzqdu Powiaĺu. Do czasu rozstrzygnięcia, uczniowie mogQ korzystać z automatów znajdl.jqcych
się na Hali Spoľtowej.

5. Radna Bogusława Majcheľczak ponowiła wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i Pľomocji Powiatu w spľawie zabezpieczenia śľodków f,lnansowych na wykonanie klimatyzacji
w budynku ZSTio w Busku - Zdroju, wnosząc o jego pozytywne zaopiniowanie.

Sĺarosta Buski Jerzy Koląrz wyjaśnił, iż montaż i utrzymanie klimatyzacji sq ĺo ogromne koszý.
ZSTio jesĺ szkołq nowq, zmodeľnizowanQ, spełniajqcq u,szelkie wymogi dopuszczajqce do

użytkowania. W budynku znajduje się wenýlac.ja mechaniczna. Najgorętsze miesiqce przypadajq
na czas wakacyjny, Biorqc ľównież pod uwagę brak środków finansowych prawdopodobnie
wniosek zostanie załatwiony negaĺywnie. Podobne stanov,isko wyraził Przewodniczqcy Rady
Powiatu Andrzej Gqdek, nłracajqc uwa4ę, iż nie wszystkie osoby dobľze znoszq klimatyzac.ię i to
ĺeż może w przyszłości stanowić problem.
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6. Jan Baľtosik zwľócił się z pytaniem kiedy była ľemontowana dľoga na oclcinku oc1 skľzyżowania
w m. Stľaznik w stronę Piasku' Radny zwľőcił uwagę na zły stan tej drogi. Zaznaczył, iz na ľemonty
dtőg przeznaczane są ogľomne śľodki ĺ-tnansowę. Należy zwrocic szczególną Llwagę na jakość

wykonywanych remontów dľóg. Zdaniem Radnego zła jakość, wykonania podłoża przyczynia się do
złego stanu dľogi już w kľótkim czasie' Inspektoľzy nadzoľu po stľonie inwestoľa winni dokładać
większych staľań w tym zakľesie. Radny zaznaczył teŻ, iŻ zasadne byłoby dokończenie realizacji
ľemontu dľogi Piasek Mały - Solęc - Zdroj. Ponadto zwtőcił się z pytaniem jakie jest pľocentowo
wynagľodzenie inspektoľa nadzoľu w stosullku clo całkowitej waľtości prac w całym pľojekcie?

Sĺaľosĺa Buski Jerzy Kolaľz poinJbľnlował, iż yv/v, droga remonlĺ'tvl(lna była ok' ] 5 laĺ temu. Zly
stan drĺig wynika r(lvlnież z prze.jazdu sclmochodów o u,iększym tonażtl niż ten, na który
pozwcllclic1 Llsĺclulione znuki. Z-cu Dyrekĺorcl PovliaĺOv,ego Zaľzqdu Dľóg v, Busku - Zdroju Piotr
Sokołov,:;ki uzupelnił, iż droga na odcinktl Piasek Maly - Solec-Zdrój zostąła zgloszona do
ľecllizĺlc'ji ze środkĺjw powodziou,ych.jclkĺl cuĺy oĺ}cinek,.jeĺlnukył y,yniku wery.fikclcji przez Komis.ję

ze Śu,ięlokrzy.skiego L}rzęĺltl h.jeu,ótlzkiego zaku,alifikou,any zosĺcll ĺylko oĺlcinek o dlugości
2 420 m. Z-ca Dyrektora PZD poinformoyvcll rĺjy,nież, iż posiada 'sĺosowne uprawnienia i u, ľamach
prcĺcy, bez dodatkowego wynagrodzorią wykĺlnuje obov,iqzki inspektoľcł nądzoľu inwesĺorskiego
w tym na drodze Piasek ĺľielki - Solec - Zdró.i o dł' ok' 7 km. Z uwagi ncl obowiqzki i plclnowąny
dłuż'szy urlop Z-cy Dyľektora PZD, ,Spľawy nadzoru na tej i innych ocĺcinkclch dľĺ|g pľzejqł 'jeden
z byłych prcĺcownikĺjw PZD w Bu.sktl - Zdroju. Zcl usługę nadzoru kilktł odcinków dróg oĺľzymcĺl
ku,oĺ9 wynagľodzenicl ok. 5,5 ĺys zł. Zdaniem Z-cy Dyľektora PZD nie.iest to ĺo,l,oĺa wygórov,clncl.

4d.23
Wobec zt'ealizowania
wszystkim obecnym
w Busku - Zdľoju.

poľządku obľad, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując
za udział o godz. 10.00 zamknął XIl Sesję Rady Powiatu

Na tym pľotokół zakonczono i podprsano.
ĺ'ľotokol sptlrządzila:

I]aľbaľa []anaś

Niniejszy pľotokół stanowi zwĺęzłą, skľóconą weľsję pľzebiegu posiedzenia XII Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju, któľa odbyła się w clniu 8 listopada 2019 roku' Dokładny jej pľzebieg zawieľa
nagranie, udostępniane na stľonie Biuletyntl Irrformacji Publicznej Staľostwa Powiatowego
w Btlsku - Zdľoju.
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