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Pľotokól Nľ XIII / 2019

z Sesji Rady Powĺatu w Busku - Zdľoju
któľa odbyla się w dnĺu 13 grudnĺa 2019 ľoku
w salĺ konfcľencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdľoju

w Sesji udzial wzięli:

- Raclni Rady Powiatu w Busku - Z.droju
- Dyľektoľzy jednostek oľganizacyjnych powiatu otazsłuŻb, inspekcji i stľaży

- Skarbnik Powiatu
- Radca Pľawny oraz Naczelnioy i Kieľownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju
- Mieszkańcy Powiatu Buskiego
- Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Listy obecności radnych oraz zapÍoszonych osób stanowią załqczniki nľ I i 2 do niniejszgo

pľotokołu.

Poľządek obľad:

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

3'Pľzyjęcie poľządku obľad.

4.Pľzyjęcie pľotokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
5.Spľawozdanie Zarządv Powiatu zdziała|noścl za okľes pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdro1u w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Buskiego w 2019 roku.

7.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w wydatkach btrdzetu

Powiatu Buskicgo w 2019 ľoku.

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

Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Irinansowej dla Powiatu Buskiego na lata 201'9 '2030.
9'Pod.ięcie uclrwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľaŹenia woli
pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pn. ,,Dobry start 2.0'' w ľamach Regionalnego
Pľogľamu opeľacyjnego Wojewó dztwa Świętokľzyskiego 2014 - Ż020.

lO.Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany UchwaĘ
Nľ XXXI/32812017 Rady Powiatu w Busku - Zdľojrr z dnia 13 paŹdzieľnika 20l7 r. w sprawie

nadania Statutu Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.
1 1.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatwieľdzenia Pľogľamu

Napľawczego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju'



l2.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju w sprawie pozbawieniakategorii
dróg powiatowych dawnych odcinków dľóg wojewidzkich Nľ 973 o długości 6,097 km oľaz
Nľ 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju.
l3.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie rozpatrzenia skaľgi na
działalnośó Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.
l4.Spľawy róŻnę i wolne wnioski.
l5.Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obradom pľzewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebľanych
i o godz. 8.00 otwoľzył XIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek infoľ-
macyjny wynikający zart.13 ogólnego rozporządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował,iŻ:

}Administľatoľem danych osobowych przetwatzanych podczas obľad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Z&ojujest Starosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

}Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu
rea|izacji obowiązku tľansmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju zapomocą
urządzen rejestľujących obľaz i dźwięk orazich udostępniania na podstawie aľt. l5 ust. la ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľ' o samoľządzie powiatowym.

}obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zręalizowany popÍzez zamieszczenie go
na stľonie inteľnetowej administratoľa oraz na dľzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji
Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

^d.2
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quoľum pozwa|ające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek zabierając głos zapewnił, izjest Pľzewodniczącym
Rady dla wszystkich Radnych oruz d|a wszystkich Dyľektorów jednostek oľganizacyjnych powiatu
w jednakowym stopniu. Wspomina o tym, bowiem spotkał się z odmienną opinią'

Ad.3
Do poľządku obľad Przewodniczący Zarządtl .Ieľzy Kolaľz Zaproponował wpľowadzenie po
punkcie l3 punktu 14 w brzmieniu:

''Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwaĘ Nr Yl47/20|9
Rady Powiatu w Busku -Zdľoju z dnia 28 lutego2019 ľoku w sprawie okľeślenia zadanoraz
podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypada-



jących według algorytmu w 2019 roku na realizację zadan z zakresu ľehabilitacji zawodo-
wej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim''.

Powyższy wniosek został przłjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zaproponował ľównież wprowadzenie po punkcie 14

punktu l5 w bľzmieniu:

''Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdtoju w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego
ľewidenta do badania sprawozdania ťlnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za
2019 i 2020 ľok''.

Powyższy wniosek został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

' przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek na pisemny wniosek Pľzewodniczącego Komisji
Skaľg, Wniosków i Petycji Piotľa Wąsowicza (załqczník nľ 3 clo niniejszego pľotokołu)
zaproponowałwprowadzenie do poľządku obľad po punkcie 15 punktu 16 w brzmieniu:

''Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie rozpatrzenia petycji''.

Powyższy wniosek został pÍZyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Innych pľopozycji zmian poľządku'obľad nie zgłoszono.

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeľacji' a więc dotychczasowy
punkt 14 otrzyma numeľację l7, a punkt l5 otrzyma numerację 18.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, porządek obľad wraz
z wpľowadzonymi wyżej zmianami został przyjęty ptzęz Radę Powiatu w głosowaniu:



za - 18

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Ad.4
Pľotokół Nr XII l20|9 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku

został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
SpľawozdanieZarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj.od dnia 8 listopada 2019 roku do

dnia 13 gľudnia 20|9 ľoku,. pľzedstawił Przewodniczący Zatządu Jerzy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

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

załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Do ilw sprawozdania Radni Rady Powiatu nie wnosili uwag.

Ad.6
Podjęcie uchwaly Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego

w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XIil l |34 l20l9 Rady Powiatu
roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu
nr 5 do niniejszego pľotokołu.

w Busku - Zdľoju z dnia 13 grudnia 2019

Buskiego w Ż019 roku - stanowi załqcznik



^d.7Pod.ięcie uchwały Rady Powicltu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzeĺu
Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w pľojektu
uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały wtaz Z autopopľawką pod głosowanie'

Uclrwała została przyjęta przęZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - l8

przeciu,- 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XIII l 135 /20|9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 13 grudnia 2019
ľoku w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi
załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/20]9
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 sýcznia 20]9 ľokuw sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansou,ej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do wiw pľojektu
uchwały.

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnej Teľesy Kľupskiej
dotyczące załącznika nr l do w/w pľojektu uchwały w zakľesie wysokości dochodów majątkowych
w 2020 otaz w 2021 roku oľaz w zakľesie spłaty kredytu wÍaz Z odsetkami od ľoku Ż0Ż0.

'V,/ związku z tym, ze pozostali Radni nie zabieľali głosu' Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wsĺrzymał się - 0



Uchwała Nľ XIII l|36 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 gľtldnia 2019

ľoku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia25 stycznia
20l9 roku w spľawie Wieloletrriej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 -

stanowi załqczník nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli pľzystqpienia Powiątu
Buskiego do projekĺu pn. ,,Dobľy start 2'0'' w ramach Regionalnego Progľamu operacyinego
Województwa Świętolłzyskiego 20l4 - 2020.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z Íym, Że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XIII l l37 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2019

ľoku w sprawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pn. ,,Dobry staľt 2.0''

w ľamach Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2014 - Ż020 -

stanowi załqczník nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Pouliatu u) Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwaĺy

Nľ XXXI/328/20|7 Rady PowiaĺLl ul Busku - Zdroju z dnia l3 października 20]7 r. w sprawie

nadania Statutu Zespołu opieki Zdľou,otnej w Busku - Zdľoju'

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

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍZez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]8

Przeciv, - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIII l l38 l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 13 gľudnia 2019

roku w sprawie zmiany Uchwały Nľ XXXV328|20I7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

t3 pażdzieľnika 20l7 ľ.w spľawie nadania Statutu Zespołu opieki Zclľowotrrej w Busku - Zdroju -

stanowi załqcznÍk nr 9 do niniejszego pľotokołu.



Ad. lr
Pľo.jekĺ Uchwały Rady Pou,icltu w Busku
Programu Napľclu,czego Zespołu opieki Zdľovlotne.Í

Ad. 12

Projekl Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w

powiatowych dawnych odcinków dľĺig wojewódzkich Nr
o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju.

Zdľo.lu w spľawie zaĺwieľdzenia
Busku - Zdroju.

sprawie pozbawienia kategoľii dróg
973 o długości 6,097 km orąz Nr 776

v)

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przecivt - 0

wsĺrzymał się - I

Uchwała Nľ XIII l |39 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 gľudnia 2019

ľoku w spľawie zatwíerdzenia Pľogľamu Napľawczego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju - stanowi załqcznik nr 10 do niniejszego pľotokołu'

Pľzewodnicząay Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Tomasz Mierzwa vĺyraził obawę czy wlw uchwała nie będzie obarczona błędem pľawnym'

bioľąc pod uwagę zapisart 6apkt 1 ustawy o drogach publicznych. RównieŻ Radny Tadeusz

Jewiaľz wyraził podobne zdanię, Radny Jan Bartosík zapytał o stanowisko Burmistľza Miasta

i Gminy w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej spľawie.

Przewodni czący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaľz oÍaz Dyľektor Powiatowego Zaľządu Dľóg

w Busku - Zdľoju KrzyszÍoť Tułak udzielili stosownych wyjaśnień, informując,Że pľzy kaskado-

wym przekazywaniu dľóg nie potľzeba zgody dwóch stľon. Natomiast, Wojewoda Świętokľzyski

w ramach nadzoľu dokona stosownej oceny uchwały pod względem pľawnym'

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]4

przecivt - 0

wstľzymał się - 4

Uchwała Nľ XIII t |40 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 gruđnia 2019

roku w spľawie pozbawienia kategorii dľóg powiatowych dawnych odcinków dľóg wojewódzkich

Nr 973 o długości 6,097 km oraz Nľ 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju -

stanowi załqcznÍk nr 11 do niniejszego pľotokołu.



Ad. 13

Projekĺ UchwaĘ Rady Povliatu w Busku - Zdľoju w sprawie ľozpűtrzenia skargi na

działalność Dyrekĺoľa Powiaĺowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdro.ju.

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

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabíerali: Radny Stanisław Lolo' Pľzewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Piotľ Wąsowicz, Radny Stanisław Krzak, Staľosta Buski Jerzy Kolaľz,
Radny Tadeusz Jewiaľz, Radca Prawny Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju Bożena Sadłos,

Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński,

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek, Radny Grzegorz Jankowski, Radny Jan Bartosik.

Radny Stanislaw Lolo wskazal na bezprawne działania oraz wiele uchybień i niepľawidłowości

popełniony ch przez PľzewodnicZącego Komisji Skaľg' Wniosków i Petycji Piotľa Wąsowicza przy

ľozpatrywaniu skaľgi na dzíałalność Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju. Złamaníe pľawa i niepľawidłowości zdaniem Radnego dotyczą m. in':

- Niedotľzymania ustawowych terminów rczpatrzenia skaľgi.

- Pľzęktoczenia kompetencji, bowiem w złoŻonej skaľdze są zarzuty tylko o pomówienie, a to

powinien rczstrzygnąć Sąd, a nie Komisja Rady Powiatu.

- organem kontľolnym w Radzie Powiatu jest Komisja Rewizyjna, a nie Komisja Skarg' Wniosków

i Petycji.

- Wnioskowanie i wgląd przezPľzewodniczącego Komisji do nieupľawnionych dokumentów.

- ZłoŻone przez Radnego w foľmie pisemnej zdanie odrębne co do ľozstľzygnięcia skaľgi, zostało

przezPrzewodniczącego Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji pominięte'

- Dopuszczenie do głosowania nad pľojektem uchwały Członka Komisji Skaľg, Wniosków

i Petycji, który był jednocześnie SkaľŻącym, czy\i był sędzią we własnej spľawie. NaleŻy tu

odróżnić inteľes prywatny od inteľesu pľawnego.

- Pľzygotowany projekt uchwały nie odzwieľciedla treści skaľgi, uzasadnienie przeczy tľeści skargi.

Radny Stanisław Lolo stwieľdził, iŻ Radny Piotľ Wąsowicz przyjmując na siebie obowiązki

Pľzewodni czącego Komisji, Skaľg, Wniosków i Petycji winien jednocześnie pľzyjąć, wszystkie

zadania a takŻe wykazać, się znajomością pľawa wynikającą z pełníenia tej funkcji. Radny Stanisław

Lolo jest pľzeciw podjęciu w/w uchwały i podtrzymuj e rozstrzygnięcie' któľe złożył w foľmie

pisemnej.

Pľzewodniczący Komĺsjĺ, Skarg, Wniosków ĺ PeĘcjĺ Piotľ Wąsowicz stwierdził, iż absolutnie

nie zgadza się z tym co Radny Stanisław Lolo zaprezentował, podając niepľawdziwe informacje.

Jako Pľzewodniczący Komisji wraz Z Członkami Komisji' ktőtzy uczestniczyli w posiedzeniach

podszedł do swoich obowiązków z największą staľannością. Zadaniem Komisji Skaľg, Wniosków

i Petycji było zbadanie skaľgi na działa|noŚi Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdroju i to Komisja

uczyniła. Pľzewodniczący Komisji udzielił wyjaśnień co do harmonogľamu prac Komisji Skaľg,

Wniosków i Petycji otaz materiałów nad jakimi pľacowała Komisja, nie były to dokumenty tajne.

Z posiedzeń Komisji są sporządzone pľotokoły, z którymi można się zapoznai. Radny Stanisław

LoIo złoŻył w formie pisemnej zdanie odľębne i nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach

Komisji. ZłoŻonaprzez Radnego Grzegorza Jankowskiego skarga z uwagi na złożonośi nie mogła

byó rozpatrzona w teľminię jednego miesiąca. Pľzewodniczący Rady Powiatu na wniosek



Pľzewodniczącego Komisji Skaľg' Wniosków i Petycji infoľmował Skaľżącego o pľzedłużeniu

teľminu a Skaľżący nie wnosił ponagleń. Przewodniczący Komisji stwierdził, iŻ cały czas

współpracował z Radcą Prawnym Starostwa Powiatowego, z Panią Audytoľ zatľudnioną
w Staľostwie Powiatowym otaz Biuľem obsługi Rady i Zaľządu Powiatu. Poświęcił nate działania
wiele czasu. Również postępowanie audytowe zleconę ptzez Staľostę Buskiego tľwało jakiś czas.

ostatecznie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 4 osobowym składzie jednogłośnie podjęła

uchwalę o uznaniu skargi za zasadną. Zarzuty Radnego Stanisława Lolo o nieznajomości
pľzepisów prawa są nieprawdziwe' Skaľżący Radny Gruegorz Jankowski, któľy jest członkiem Ko-
misji Skaľg' Wniosków i Petycji, mógł bľać udział w głosowaniu, bowiem skaľgę wniósł nie

w inteľesie prywatnym lecz w inteľesie społecznym. Wszystkie kwestie pľawne Pľzewodniczący
Komisji Skaľg' Wniosków i Petycji konsultował i ana|izował we współpľacy z Radcą Pľawnym

Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju Panią Bożeną Sadłos. Przewodniczący Komisji dodał,iz
23 pażdzíeľnika bľ. została rozwiązana Za porozumieniem stľon umowa PCPR z kancelarią.

Radny Stanislaw Kľzak wyraził opinię, Że Spľawa ta nie powinna być dyskutowana dziś na

Sesji. Stwierdził, iż powołanapfzez Radę Powiatu stosowna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

dokonała rozstrzygnięcia i wierzy, Że Komisja zrobiła to ľzetelnie. Radny spytał o stanowisko

Staľosty Buskiego w tej sprawie'

Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iz co do wniosku Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji

odnięsie się w głosowaniu nad projektem uchwaĘ. Poinfoľmował, iż w opaľciu o pľzepľowadzony

audyt stwieľdzone zostały pewne niedociągnięcia w zakľesie procedury zamówienia publicznego

dotyczącego wyłaniania podmiotu do obsługi pľawnej pľojektu. Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdľoju

oftzymał pľotokół z audytu i mógł w odpowiednim czasie zŁoŻyć, zastrzeŻenia do tego pľotokołu

czego nie uczynił, więc niejako zgodził się z uwagami audytu' Audyt vlykazał, Że zostały naľuszone

proceduľy, któľe należy napľawić i dalej ľealizować zadania.

Radny Tadeusz Jewĺarz stwieľdził, iż jest stanowisko wypľacowane pÍZez Komisję Skaľg,

Wniosków i Petycji, wnioskuje więc o zamknięcie dyskusji.

Radca Prawny Starostwa Powiatowego Bożena Sadłos zabierując głos przyznała,iŻ to co Pľze-

wodniczący Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji Piotľ Wąsowicz powiedział na temat działania Ko-
misji jest zgodne Z pľawem. Komisja działała w sposób naleŻyĘ' Były zwoływane posiedzenia

Komisji, były zawiadomienia do SkaľŻącego o pľzedłużeniu teľminu rozpoznania skaľgi,

Przewodniczący Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji często konsultował z Radcą Prawnym swoje

wątpliwości natemat tego w jaki sposób mato wszystko oľganizowai, aby nie popełnió zadnego

błędu i Radca Pľawny Bożęna Sadłos uwaŻa, Że Żadnego błędu Pľzewodniczący oraz Komisja
Skaľg, Wniosków i Petycji nie popełniła. W stosunku do tego co dziś na Sesji usłyszała stwieľdziła,

iŻ ze skargi na Dyrektoľa PCPR, przedmiotem obľad dzisiejszej Sesji jest skaľga na Pľzewod-
niczącego Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji Piotľa Wąsowicza. Tak nie powinno być,. UwaŻa, Że

Pľzewodniczący Komisji działał pľawidłowo. Wyľaziła jednocześnie dla Niego WÍaZy uznania'
Żę tak dokładnie się tą sprawązajął.

Dyľektoľ PCPR Andľzej Smulczyński podziękował Radnemu Stanisławowi Lo|o za słowa, któľe

wypowiedział. Nie zna osobiście Radnego, ale cieszy się, że są tacy Radni - sprawiedliwi
i dociekliwi, stojący po stronie pľawa. Dyrektoľ PCPR poinfoľmował,íŻvwaŻa, że przepisy pľawa

zostały złamane o czym niedługo pľzekona się Pani Mecenas BoŻena Sadłos, bowiem uchwała

zostanie zaskaľżona do Wojewody Świętokľzyskiego. Dyľektoľ PCPR dysponuje opinią w spľawie

audytu sporządzaną pľzez Kancelaľię Prawną, któľa opiekuje się pľojektem. Z opinią tą Radni

mogą się zapoznac. Dyľektoľ PCPR stwieľdził, iz sprawę moŻna było ľozstrzygnąć, juŻ na
()



pierwszym posiedzeniu Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji, jednak Pľzewodniczący Komisji
wyprosił z posiedzenia zaľówno mecenasa z kancelaľii jak i pracownika PCPR, któľy prowadził

postępowanie w omawianym zakresie. Dyľektoľ dodał, iż PCPR w Busku - Zdroju zrea|izował
pľojekty unijne na kwotę 13,5 mln zł a, jedno postępowanie na kwotę niespełna 30 tys' zł
przekľeśla te działania. Dyľektoľ PCPR stwieľdził, Że Żadnego prawa nie złamał, Żadnych

pieniędzy Źle nie wydatkował. Kontľola audytu powinna vĺykazać gdzie został popełniony błąd

a tego nie było. Nie moŻna mówió, Że były jakieś nieprawidłowości, może były drobne uchybie-

nia, bo takie się zawsze zdarzają.

Radny Grzegorz Jankowski zabierając głos poinfoľmował, iż jako Radny miał pľawo zapytać,

o pewne zapisy dotyczące pľocedury na obsługę prawną projektu realizowanego pruez PCPR
w Busku - Zdroju. w odpowiedzi udzielonej przez Dyľektora PCPR został posądzony o jakąś

spółkę z osobą, która startuje do pľzetaľgu' a tak nie jest. Radny przyznał, że spľawę można było

zakonczyć, na pieľwszym posiedzeniu, gdyby Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju powiedział słowo

przepraszam.

Przewodniczący Rady Powĺatu Andrzej Gądek i Radny Jan Baľtosik nawiązując do daty

13 grudnia - ľocznicy wpľowadzenia stanu wojennego wymienili uwagi na temat działań w tamtym

okľesie.

Po zamknięciu dyskusji, Przewo dniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za-9

pľzeciw - 3

v,sĺrzymał się - 6

Uchwała Nr XIII l I41 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2019

ľoku w spľawie rozpatrzenia skaľgi na działalnośÓ Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy

Rodzinie w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14

Projekt Uchu,ały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

Nľ V/47/20I9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnią 28 lutego 2019 roku w sprawie

określenia ządąń oľaz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób

Niepełnosprawnych, przypadajqcych według algoryĺmu w 20]9 roku na realizację zadań

z zclkresu rehabiliĺacji zav,odowej i społecznei osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodni czący Zarządu.Ierzy Kolarz omówił powyŻszy projekt uchwaĘ.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została prryjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uclrwała Nr XIII ĺl4Żlz0|9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 13 grudnia 2019

ľoku w spľawie zmiany uchwały NľYl47l2019 Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia

28 lutego 2019 ľoku w spľawie okľeŚlenia zadafi oraz podziału środków z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu w 2019

ľoku na realizację zadań z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnospľawnych w Powiecie Buskim - stanowi załqczník nľ ]3 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Proiekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
biegłego rewidenta do badąnia sprav,ozdania Jinansowego
Zdroju za 2019 i 2020 rok.

w sprawie zaĺwierdzenia wyboru
Zespołu opieki Zdrowoĺnej v, Busktł -

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił powyższy pľojekt uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsĺľzymał się - 0

Uchwała Nr XIII t I43 l20t9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 grudnia 2019

ľoku w spľawie zatwierdzenia wyboru biegłego ľewidenta do badania spľawozdania f,lnansowego

Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za 2019 i 2020 ľok - stanowi załqcznik
nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Pľo.iekt (}chwaĺy Rady Powiąĺu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia petycji.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówił powyższy pľojekt

uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

u,sĺrzymaĺ się - 0



Uchwała Nľ XIII lt44 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 grudnia 2019

ľoku w sprawie ľozpatľzenia petycji - stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Imienny wkaz głosowań przepľowadzonych podczas XIII Sesji Rady Powiatu w Busku

Zdroju w dniu 13 grudnia 2019 ľoku - stanowi załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17

W spľawach różnych i wolnych wnioskach:

l. Radny Piotr Wąsowicz zgłosił ďw pytania:

- Radny nie wątpi, że Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju osiągnie pozytywny wynik Íinansowy
jaka będzie to skala? Ponieważ mówiło się ostatnio na Komisjach o podatku od dochodu, Radny

chciałby się dowiedzieć, jaka jest ľzeczywistość? Czy taki podatek byłby obowiązujący?
- Jakie są śľodki unijne do pozyskaniapľzez Szpitale?
- Buski Szpital ma bardzo ľozbudowaną struktuľę oddziałów. Jakie sązagroŻenia związane zkadtą
lekaľską na istniejących oddzi ałach?
- Na Komisji padła informacja o możliwym otwaľciu zapőł ľoku hospicjum usytuowanego w części

zdľojowej Buska. Czy Dyľektor ZoZ widzi możliwość pľzejęcia hospicjum działającego
w budynku oddziału Zakażnego i włączenia go do stľuktury ZoZ w Busku - Zdroju? Czy Dyľektor
jest zorientowany jakie warunki nalezałoby spełnii i jak finansowane byłoby hospicjum? Spľawa
jest niezmieľnie waŻna dla staľzejącego się społeczeństwa tego teľenu.

- Radny ponowił spľawę budowy łącznika budynku głównego z odziałęm Płucnym' Jakie są
trudności napotykane w codziennym funkcjonowaniu szpitala biorąc pod uwagę pľzewożenie

pacjentów z oddziałőw na badania? Czy przy konstruowaniu budŻetu jest moŻliwość uwzględnienia
pomocy Ze stľony Starostwa dla ZoZ na realizację powyŻszego, tľudnego zadania?

2. Radny Stanisław Kľzak ponowił swoje wnioski zgłoszone na Komisjach Rady Powiatu.
Poinformował, iŻ miał okazję odwiedzić hospicjum zarówno to istniejące, jak i to które się buduje.

Radny ponawia wniosek z Komisji, aby w budżecie Powiatu zabezpieczyi środki finansowe, cry to
w ťormie dotacji, czy zakupu i przekazaniu sprzętu dla hospicjum - ważne, aby finalnie to zadanie
zostało zrealizowane. Miejsca w hospicjum powinny być zapewnione, bowiem jest duże
zapotrzebowanie w tym zakľesie. Z informacji od Dyľektora hospicjum Radny wie, że będzie
bľakowało pieniędzy na doposaŻenie, dlatego kolejny wniosek jest taki, aby Staľosta Buski
wspólnie zPrzewodniczącyrn Rady pľzeprowadzili ľozmowy' czy też wystosowali stosowne pisma

do Staľostów ościennych Powiató* tj' kazimięľskiego i pińczowskiego, aby oni ľównieŻ zrobili
u siebie spotkania i wystąpili do swoich samoľządowców, by każdy wygospodaľował śľodki
finansowe na doposażenie hospicjum w spľzęt.

W odniesieniu do powyŻszego Starosta Buski Jeruy Kolarz przypomniał informację jaką
przekarywał na Komisjach Rady Powiatu w tym zakresie. Poinformował o wysokości śľodków
finansowych przeznaczonych na ten cel w 2019 roku i śľodkach zabezpieczonych na ľok 2020.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym śľodki ftnansowe przekazywane są na wniosek
stowaľzyszenia w ľamach konkuľsu. Rozeznana zostanie też pomoc rzeczowa,jeśli tylko pozwolą
na to przepisy pľawne. Zarząd Powiatu widzi potľzebę i podejmuje stosowne działania w tym
zakľesie. Staľosta Buski poinfoľmował, iż jest w stałym kontakcie z pełnomocnikiem Hospicjum
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i Fundacja św. Bľata Alber1a w nowym roku zwľóci się do wszystkich samoľządów o pomoc

finansową. Starosta zobowiązał się również do poľuszenia tej Spľawy podczas najbliŻszego

Konwentu. Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek również zadeklarował pomoc ze swej

stľony w przedmiotowej spľawie.

3. Radna Teresa Kľupska zabrała głos w sprawie dotyczącej Dyľektoľa Placówki opiekuńczo -

Wychowawczej w Winiarach. Radna otľzymał.a wyjaśnienia od Dyrektoľa w związku z zapytaniami

zgłoszonymi podczas Komisji Rady Powiatu. Dyľektoľ w piśmie wyraził krytyczne opinie na temat

popľzedniej Dyľektoľ tej Placówki. Radna wnioskuje, aby Dyrektor nie wracał do tego i zajął się

swoimi sprawami. Dyľektor chwali się również swoimi osiągnięciami w Placówce, jednak Radną

bardziej cieszyłyby pochwały ze stľony pľacowników lub mieszkańców. Radna zwróciła uwagę na

złą atmosferę pľacy w Po-W w Winiaľach. Wiele osób potwierdza powyższe, jednak nie mają

odwagi powiedzieó tego głośno' W dalszym ciągu zwalniają się pľacownicy. osoby tetwierdzą,Że

chętnie wľóciliby do pľacy w Placówce, gdyby nie było obecnego Dyľektora. Radna Teľesa Krupska

zwróciła się z pytaniem czy Po-w w Winiarach ma nadal ľację bytu? Czy jeżeli Placówka ta

pozostanie , to czy moŻna liczyć, na inteľwencję ze stľony Staľosty Buskiego? Przepľowadzonę

w placówce kontrole wykazały nieprawidłowości, czy Staľosta jako odpowiedzialny za tę jednostkę

podejmie jakieś działania i wyciągnie konsekwencje? Czy d\a Po-W zostaną pÍzęznaczonę śľodki

finansowe, chociaŻby na plac zabaq bo pľzebywają tam małe dzieci?

Starosta Buski Jeľzy Kolaľz odniósł się do powyższych uwag' W Po-W w Winiaľach kontľolę

przepľowadzałlVydział Polityki Społecznej Świętokľzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

ZauwaŻono zdecydowaną poprawę co do ilości inteľwencji jakie się w Placówce zdarzały

i zdarzają. Wykazano pewne błędy, ale błędy zdarzają się w każdej placówce. Co do atmosfery

pracy to jest rőŻnie, bo czasem po pľostu nie wszyscy vłytrzymują pľesję, gdy stawiane są większe

wymagania. Pľzepływy kadry zdarzają się wszędzie. Dalsze funkcjonowanie Placówki

w dotychczasowym miejscu' czyli w Winiaľach stoi pod znakiem zapytania. Składa się na to kilka
czynników a ptzede wszystkim to, Że zgodnie z nowymi wytycznymi Placówka nie może liczyć,

więcej níŻ |4 dzieci. Biorąc ľównież pod uwagę wysokie koszty utľzymania budynku, Zaruąd

Powiatu podjął decyzję, aby do l wľześnia 2020 roku Placówkę opiekuńczo - Wychowawczą
pľzenieśó do nowej siedziby _ mieszkania lub budynku na teľenię miasta i gminy Busko - Zdrőj,

gdzie są większe moŻliwości, jest bliżej do szkoĘ, są lepsze możliwości socjalizacji. Takie

działania są już podejmowane. Są też pewne wstępne plany co do zagospodaľowania budynku

w Winiarach.

4. W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka o podległość

Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach, Staľosta Buski Jerzy Ko|arz
poinfoľmował, iŻ nadzóľ nad Po-W w Winiarach spľawuje Naczelnik Wydziału SoZ Staľostwa

Powiatowego i w pewnym zakľesię również Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju.

5. Radny Roman Duda zwľőcił się z pytaniem czy w budżecie Powiatu Buskiego są pľzewidziane

śľodki Ílnansowe na realizację inwestycji budowy łącznika w ZoZ w Busku - Zdroju?

6. Radny Tadeusz Jewiaľz nawiązując do baľdzo dobrej sytuacji finansowej ZOZ zaproponował, by

Dyľektoľ ZoZ podzielił zysk w foľmie nagľód dla pľacowników ZoZ w Busku - Zdľoju,

a tym samym uniknął konieczności odpľowadzenia podatku do Urzędu Skaľbowego.
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7. Staľosta Buski .Ierzy KolaľZoraz Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej Busku - Zdroju Grzegorz
Lasak udzielili odpowiedzi na zgłoszone pytania. Dyľektor ZoZ odniosł się do pozytywnego

wyniku Íinansowego, ale ľównież omówił zagroŻeniajakie niesie Ż020 tok, chociażby w związku
ze wzľostem płacy minimalnej . Zysk netto to ok. 2 mln 400 tys. zł. (ok. 5 mln zł z amortyzacją).

Dyľektor Grzegorz Lasak złożył pracownikom ZoZ w Busku - Zdľoju podziękowanie za dobľą

pľacę. Dyľektoľ poinfoľmował rővłnięŻ o trudnościachzwiązanych z kadrą lekarską. Wspomniał

o podkupywaniu |ekarzy pÍzez dyľektoľów sąsiednich szpitali, oferujących |zejszą pracę za
podobne wynagľodzenie. Jeśli taka'sytuacja nadal będzie się utľzymywać, to Dyrektoľ będzie

rekomendował działania idące w kieľunku może nie likwidacji oddziałów, ale pewnych

przekształceń' odpowiadając na pytanie Radnego Piotľa Wąsowicza oľaz Radnego Tadeusza

Jewiarza, Dyľektor poinfoľmował, iż aÍt. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

stanowi, izszpita|e są wolne od podatku. odnosząc się do zapytania o śľodki unijne możliwe do

pozyskania przez Szpitale, Dyľektoľ ZoZ oraz Staľosta Buski poinfoľmowali, iŻ są one

ogľaniczone. Dyľektor ZoZ wskazał przykład gdzie z NFZ śľodki finansowe otľzymują teŻ te

instytucje, które prowadzązabiegi komeľcyjne. W dniu wczoľajszym Dyrektoľ pozyskał infoľmację,

Że Uzdľowisko w Busku - Zdľoju zabiega o ľozbudowę i utwoľzenie opeľacyjnych oddziałów

oľtopedycznych dla osób doľosłych' Problemem jest to, Że kontľakt w tym zakresie ma i Szpital

Góľka i ZoZ w Busku - Zdtoju, mimo, że Góľka do tej pory nie ma |zby Przyjęć, co było

warunkiem zna|ezienia się w sieci szpitali. Pacjenci z urazami muszą nadal jeŻdzić, do Kielc
a powinni zostać przyjęci na Górce. W dalszej części Dyrektor omówił stľukturę oddziału

GľuŹlicy i Chorób Płuc otaz oddziału Chorób Zakażnych. oddziały te borykają się
z tľudnościami kadľolvymi' RozwaŻył potrzebę utworzenia oddziału Neuľologicznego w ZoZ
w Busku - Zdroju. Dyrektor ZoZ wskazał na niepľawidłowości i udawaną od 20 lat reformę służby

zdľowia. W spľawie dotyczącej hospicjum' Dyľektor Wraził stanowisko, iŻ jest skłonny' jeśli taka

będzie wola Rady Powiatu uÍrzymać hospicjum w struktuľze Szpitala' Hospicjum przy Szpitalu jest

najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę szybką diagnostykę i badanie pacjenta, bliskie

laboľatorium, tomograf, ľezonans, kadrę pielęgniaľską i lekarską. Są to atuty, na które należy

zwrőcić, uwagę. |Jznał, że jest to dobry pomysł, ponadto będą ľównież możliwości koľzystnego

kontľaktowania tych usług pľzez NFZ, pľocedury hospicyjne są bowiem dobľze wycenione'

odnosząc się do zapytania w zakľesie budowy łącznika, Dyrektor ZoZ Grzegorz Lasak

poinfoľmował o tľudnościach związanych z ptzewoŻeniem pacjentów na badania. By spełnić

wymogi w tym zakľesie trzeba wzywać karetkę ľeanimacyjną wraz z \ekarzem. Budowa klatki
przeciwpoŻaľowej to za\ecenia Sanepidu spľzed 20 lat. Przy pľojektowaniu tego zadania

uwzględniono ľównieŹ budowę łącznika budynku szpitala z oddziałęm Płucnym. Dyrektor zwrőcił
się o pomoc Íinansową Zę strony Powiatu w zakľesie ľealizacji tej inwestycji' Pľzypominał, iż
w ľoku bieżącyrn z budŻetu szpitala na spľzęt i wyposaŻenie wydatkowano kwotę l mln 700 tys' zł.

Staľosta Buski Jerzy Kolarz poinfoľmował, iz Powiat wspieľa finansowo ZoZ w Busku - Zdroju.

W roku 2O|7 ZoZ otrzymał kwotę 695 tys. zł, w roku 201 8 kwotę l mln l70 tys. zł, a w 201 9 ľoku

kwotę 360 tys. zł. obecnie śľodki finansowe Powiatu są ogľaniczonę z uwagi na trudną sytuację

w oświacie.

8. Staľosta Buski Jeľzy Kolarzudzielił wyjaśnień w związku zzapytaniem Radnego Jan Bartosika

dotyczącym śľodków ťrnansowych obiecanych przez Wojewodę Świętokľzyskiego dla ZoZ
w Busku - Zdroju we wľześniu bľ. Śľodki te mimo zapowiedzi do dnia dzisiejszego nie zostały

przekazane.
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\[łobęc acaĺimľmnia poľąful obrođ, ľĺ*ewodnĺeľ4py Rady Powiatu Á'ndřęJ''Gąd*dzĺękująq
vlszys*im oböü:ľlľt m udzĺał r godą 11'40 thmkÍw NIII Bffję Rady Pgtľiďtl
rł Busku - Zdľoju-

Na Ęm pľotokół zakońqzong í podďtsano.
ftowďwnąfuiiuĺĺ
BaľbanBan{jJ

' ľinĺe3szy pĺotokół *tanowĺ z'ryięzłą' skľóooną ĺ'or{ę przebiegu posie,dzaría }fiII s'mjí Rádľ
pon'ietu w Btsku - Edľojun któľa odbyła Ę w dníu 13 s'dnią t019 r.oku. DokĘ&y jej przebĺEg

zg\'yiętą Ęĺgníą udostępnĺano nn süonĺę Biutąmu Infornracjí Publicmej Starogtlva PowietoullBgo

rłrBuskĺt. Ždľoju.
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