
Znak: BR. 0002.2 .15.2020

Protokół Nr Xv 12020

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
ktĺíľa odbyla się w dniu 31 sĘcznia 2020 ľoku

}v sali konferencyjne.i Staľostwa Powiatowego
w Busku - ZĺIroju

w Sesji udział wzięli:

Świętokrzyski Wicekurator oświaty
Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
Dyrektoľzy jednostek oľganizacyjnyclr powiatu oľaz słuzb, inspekcji i straŻy

Radca Prawny oľaz Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Busklt - Zclľoju
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Listy obecności radrrych oraz zapľoszonyclr osób stanowią załqczniki nr I í 2 do

niniejszego protokołu.

Poľządek obľad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quoľum.

3. Pľzyjęcie porządku obľad'
4.Pľzyjęcle pľotokołu zXIY Sesji Rady Powiatu.
5. Wľęczenie Stypendium Pľezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpoclstawovvych z teľenu

Powiatu Buskiego.
ó. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

7. Pod.ięcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w buclżecie Powiatu
Buskiego w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdro1u w sprawie zmiany uchwały Nľ XiV/l47lŻ019
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż020-2030.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zasad udzielania i ľozmiaru

obrrizęk tygodniowego obowiązkowego wytrriaľu godziri zajęc dydaktycznych, wyclrowawczych
i opiekuńczych nauczycielom na stanowiskach kieľowliiczyclr.
t0. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zclľoju w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzin z.a1ęc clyc1aktycznyclr, wycliowawczyc|"l

i opiekuńczych nauczycieli, dla któľyclr ustalony plan zaięć.iest ľózny w poszczególnych okľesach

ľoku szkolnego.



1l. Podięcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdrolu w spľawie zamiaru likwidacji Pľzedszkola

Specjalnego w Busku - Zdroiu.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwały
Nľ XIV/15012019 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia

opłat za usunięcie i pľzechowywanie pojazdu usuniętego z drőg powiatu na paľkingu strzeżonym

oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od

usunięcia pojazdu.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia planu

pracy Rady Powiatu na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdrojv w spľawie zatwierdzenia planów

pľacy Komisji Rady Powiatu na 2020 ľok.

15. Spľawozdanie z wysokości śľednich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach pľowadzonych przezjednostkę samorządu terytoľialnego za rok

2019.
16. Spľawozdanie Staľosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Poľządku

w Busku - Zdľoju za 2019 rok.
17. Sprawy roŻnę i wolne wnioski.
18. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu'

Ad. I
obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych

i o godz. 8.00 otwoľzył XV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Pľzewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek

informacyjny wynikaj ący z art. l3 ogólneg o rcZpotządzenia o ochronie danych, poinformował, iŻ:

}Administratoľem danych osobowych pľzetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdrojujest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju.

}Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdrojujest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu

realizacji obowiązku transmitowania i ľejestracji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdroju Za pomocą

urządzen rejestrujących obraz i dŹwięk oľazich udostępniania na podstawie aľt. l5 ust' 1a ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato'Wym.

}obowiązek infoľmacyjny w pozostałym zakľesie został zreaIizowany poprzez zamieszczenie go

na stľonie internetowej administľatoľa oľaz na dľzwiach sali' w któľej odbywają się obľady Sesji

Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2

Pľzęwodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych (Radny Ronran Duda uczestniczył w Sesji od godz. 8.40)'

co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego l9 osób stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał oruz decyzji.



Ad.5
Świętokľzyski Wicekuľatoľ oświaty - Katarzyna Nowack a oÍaz Staľosta
dokonali wľęczenia Stypendium Pľezesa Rady Ministľów uczniom szkół
Z teľenu Powiatu Buskiego.
Lista uczniów stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.
Nastąpiły gľatulacje oľaz okolicznościowe przemówienia.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gąclek podtľzymał stanowisko, iż nie
się postępowaniu pľzeciwko Stanisławowi Klimczakowi. Pan Starosta Buski

Ad.3
Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obľad został przyjęty
pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

ulstrzymał się - 0

Ad.4
Radny Jan Bartosik zgłosił uwagę do Pľotokołu Nľ XIV / 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku
- Zdroju z dnia 30 gľudnia 20l9 ľoku, informując,íŻPľzewodniczący Rady Powiatu nie poddał
pod głosowanie zgłoszonego wniosku foľmalnego o pľZeľwę w obľadach Sesji. Radny
poinfoľmował, iŻ za wnioski formalne uznaje się również wnioski o przeľwę w obľadach' Bľak jest
odnotowania tego faktu w pľotokole' Radny pľosi o uzupełnienie pľotokołu w tym zakľesie' a Pana
Pľzewodniczącego prosi o wyjaśnienie dlaczego tak postąpił. Radny Jan Baľtosikprzytoczył swoją
wypowiedŹ zXIY Sesji, któľa brzmiała: "Prokuľatuľa Rejonową w Sąndomierzu postau,iła zarzuty
Sĺanisławowi Klimcząkowi ĺľicestąro.ście Buskiemu, zaľztlty Szereglt przestępstw, dlatego
v'zywam Pąna Wicestarosĺę do rezygnacji z '/unkcji, a nawet z mandatu radnego. Panie
Pľzeu'odniczqcy wnioskuję o 5 minuĺowq przerwę, aby towarzysze parýjni z Polskiego
Stľonnicĺwa Ludowego pomogli Pąnu Iľice'ĺtaroście w poĺljęciu sĺosownej decyzji,,.
Radny Jan Bartosik raz jeszcze zaznaczył, iż wniosek Í'ormalny naleŻy poddać pod głosowanie,
a Pľzewodniczący Rady tego nie uczynił'

W odniesieniu do powyższego Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przyznał ľację, iz nie
poddał powyższego wniosku pod głosowanie, bowiem uznał, iŻŻadnedokumenty, o których mówił
Radny Jan Bar1osik nie wpłynęły do Staľostwa. W związku z powyŻszym podjął decyzję, iŻ
wniosek ten jest bezpodstawny.

Radny Jan Bartosik poinfonnował, iż z wnioskami się nie dyskutuje, to Radni zdecydują co z tyln
ztobić" W uzupełnieniu, że Starostwo nie otrzymało dokumentów, Radny Jan Baftosik odczytał
pismo z Pľokuratury Rejonowej z dnia 27 marca 2019 roku, jako odpowiedŹ na pismo Jana
Bartosika z dnia21 marca 2019 ľoku, infoľmujące, iż o toczącym się postępowaniu pľzeciwko
Stanisławowi Klimczakowi został poinfoľmowany Jego pracodawca' a więc Staľosta Powiatu
Buskiego.

Buski Jerzy Kolarz
ponadpodstawowych

wiedział o toczącynr
Jeľzy Kolaľz takiej



inÍtlrmacji ani pisemnej ani ustnej nie pľzekazał. Równi eż jako Przewodniczący Rady Powiatu
zadnej infoľmacji pisemnej nie otľzymał. Pľzewodniczący Rady PowiatuAndľzej Gądek przepľosił
Za ptzęoczenie i nie poddanie pod głosowanie wniosku Radnego Jana Baľtosika, zobowiązując
się w przyszłości do przestrzegania powyŻszego. Uwaga Radnego Jana Bartosik zostanie wniesiona
do pľotokołu z XIV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia3g grudnia 2019 ľoku'

Radny Stanisław Lolo zabierając głos poinformował, iż pľotokół jest niepełny, bo bľakuje w nim
wypowiedzi Radnego Jana Baľtosika. Ponadto Radny Stanisław Lolo poinformował, iż na początku
kadencji wnioskował na jednej z Komisji o dostaľczanie pľotokołów Radnym do domu wľaz
z pľojektami uchwał. Zdaniem Radnego nie ma pľzeszkód prawnych, aby kaŻdy pľotokół pľzed
pľzegłosowaniem został dostaľczony Radnym w Íbľmie kseľa lub e-mailem do domu, celem
zapoznania się z nim' Do tej poľy nie jest to ľealizowane. Radny Stanisław Lolo stwierdził'izon
nie zapoznaje się z protokołami i jak stwieľdził inni ľadni też się nie zapoznają, bo nikt nie będzie
jechał 50 kilometľów do Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju, Żeby czytać dokumenty, któľe
powinien dostawać do domu' Radny Stanisław Lolo stwierdził, iŻ praktyka jest taka, że Radni
głosują w ciemno. Ponadto, Radny Stanisław Lolo poinfoľmował ľównież, iŻ odsłuchując
tľansmisję z ostatniej Sesji zauwaŻył, Że zostało wykasowane kilka fľagmentów wypowiedzi. Radny
nie spľawdzał pľotokołu, ale pľawdopodobnie te wypowiedzi nie są tam ujęte. Radny Stanisław
Lolo po raz kolejny wnioskuje o to, Żeby przed pľzegłosowaniem projekty protokołów, były
przekazywane Radnym celem zapoznaniasię wľaz z materiałami na Sesję lub e-mailem'

Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iż pľotokół nie jest stenogľamem, pľotokół ma
odzwieľciedlić tylko to co najwaŻniejszego się na Sesji wydarzyło. Dokładne odzwierciedlenie
i pľzebieg Sesji stanowi nagranie audio - video. odnosząc się do uwagi Radnego Stanisława Lolo
o niemożliwości zapoznania się przed głosowaniem z tľeścią pľotokołu, Starosta poinťormował, iŻ
zarówno pľotokoły jak i nagľania z Sesji są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz tradycyjne w Biurze obsługi Rady
í Zarządu Powiatu' Nie ma więc konieczności kserowania czy przęsyłania e-mailem Radnym
protokołów, bowiem są one ogólnie dostępne'

Radny Stanisław Lolo podziękował za informację o dostępności protokołów na stronie internetowej
Bitlletynu Infoľmacji Publicznej Staľostwa Powiatowcgo w Busku - Zdľoju, wyjaśniająo, iz musiał
tego nie zauwaŻyć,. Podtľzymał natomiast uwagę' iż wniosek foľmalny jest spľawą waŻną.

Staľosta Jeľzy Kolaľz przypomniał, iŻ Przewodni czący Rady przepľosił za to, Że przeoczył ten
wniosek nie poddając go pod głosowanie. Natomiast w pľotokole z XIV Sesji znajduje się
wypowiedŹ zarőwno Radnego Jana Baľtosika jak ľównieŹ wyjaśnienia Pľzewodniczącego Rady
Powiatu Andrzeja Gądka oľaz Staľosty Buskiego Jeľzego Kolarua.
Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował równieŻ, iŻ spľawa' któľą podnosi Radny Jan Banosik
w stosunku do Wicestaľosty Stanisława Klimczaka nie dotyczy spľaw związanych z działalnością
Powiatu Buskiego, lecz dotyczy spraw prywatnych Pana Stanisława Klimczaka. Gdyby były to
Spľawy dotyczące majątku i działalności Powiatu Buskiego na pewno byłaby ľeakcja zarőwno ze
stľony Staľosty Buskiego jak i całego Klubu.

W odpowiedzi na zapytanie PľzewodrricZącego Rady Andľzeja Gądka, Staľosta Buski Jeruy Kolarz
potwieľdził, iŻ nie infoľmował o powyższym Przewodniczącego Rady Powiatu. Infoľmacja została
przekazana do Wydziału oľganizacyjnego Starostwa Powiatowego, bowiem Starosta uznał, iŻ na



tym etapie postępowania nię jest to ľzecz istotna, aby dzielić, się nią ze wszystkimi, ponieważ.iest
jeszcze domniemanie niewinności i nikt nie został skazany. o tynr jak się ta spľawa skończy
zdecyduje niezawisły Sąd.

Pľotokół Nľ XIV l2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z
z uwzględnieniem popľawki wniesionej przezRadnego Jana Baľtosika,
Powiatu w głosowaniu:

za- 12

przeciw - 0

w.ľtrzymał się - 4

Ad.6
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za 'okľes międzysesyjny tj. od dnia
dnia 31 stycznia 2020 roku, przedstawił Pľzewo dniczący
W okľesie tym Zarząd odbył 4 posiedzenia.

Spľawozdanie Z pÍac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie
zalqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

dnia 30 gľudnia 2019 ľoku
został przyjęty przez Radę

30 gľudnia 2019 ľoku do
Zarządu Jerzy Kolarz.

międzysesyjnym, stanowi

Ponadto Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľm ował, że
Radnego Stanisława Lolo skaľgą na uchwałę Rady Powiatu w
rczpatrzenia skaľgi na działalność Dyľektoľa Powiatowego Centrum
Zdroju, Wojewoda Świętokľzyski stwieľdził, Że brak jest podstaw
stwieľdzenia nieważności zaskażonej uchwały.

w związku ze złożoną przęZ
Busku - Zdroju w spľawie
Pomocy Rodzinie w Busku -

pľawnych i faktycznych do

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Radny Jan Bartosik poinformował, Że naprzełomie miesięcy wľzesieŕl lpażdzieľnik w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju został przeprowa dzony audyt wewnętľzny w zakľesie
proceduľ zamówienia publicznego dotyczącego pľojektu ''Dla Dobľa Rodziny''' Przezaudyt zostały
ujawnione pewne niepľawidłowości. Zgodnie ztreściąpľzepisu aft.3O4 $ 2 Kodeksu postępowania
kaľnego Staľosta miał pľawny obowiązek niezwło cznego zawiadomienia odpowiedniego oľganu
o podejľzeniu popełnielria pľzestępstwa ptzez Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju. Radny zwrőcił się z pytaniem, co Starosta z tą wiedzą zrobił?

Starosta Buski Jeľzy Kolarz poinťormował, że stosowny wniosek, zawiadomienie został o złoŻone
i toczy się postępowanie. Czekamy na jego wynik. Staľosta poinf'ormował ľówniez, Że została
przepľowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju rekontľola, która
stwierdziła wykonanie wszystkich za\ecen, nałożonych na Dyrektoľa Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju w tľakcie kontľoli. W tym zakľesie temat jest zamknięty,
natomiast w zala'esie postępowania temat jest otwaľty, bo to nie Staľosta jest władny do udzielania
w tej mateľii odpowiedzi.

Radna Teľesa Krupska w odniesieniu do spľawozdania stwieľd ziła, iŻ nie jest ono szczegółowe.
Zdaniem Radnej bľakuje wniosków z posiedzeń Komisji' Komisja do spľaw Bezľobocia,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na wyjazdowym posiedzeniu składała wnioski dotyczące
Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju. Czy Staľos ta zapoznał się z tym pľotokołenr' bo do
tej poľy Radni nie usłyszeli' czy któryś z wniosków został wykonany? Również ostatnio na w/w

5



Komisj i teŻ była dyskusja w tym zakľesie. Staľosta infbrmował, iŻ w ramach oszczędności' aby nie
zatľudniaó nowych pľacownikóW w miaľę możliwości podjęte zostaną działania w kieľunku
pľzenoszenia pľacowników między jednostkami w tym między innymi do pľacy w Powiatowynr
Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju. Czy Staľosta podjął jakieś kľoki w tej spľawie?

Radna Teľesa Kľupska zwrőciła też uwagę, iż Starosta poinformował o wniosku Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w spľawie wycinki drzew owocowych,
natomiast nie infoľmował o wycince dtzew w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach.
Sprawa tatoczy się od września i zdäniem Radnej nie jest załatwiana prawidłowo. Radna zwrőciła
uwagę na brak nadzoru w trakcie wycinki, na bałagan na placu po wycince i niegospodaľność ze
stľony Zarządu Powiatu, bowiem wycinka dľzew rnogła się odbyó bez kosztóW w zamian za

dľzewo. Radna pľosi o przekazanie szczegőłowych infomacji w tym zakĺesie.

Staľosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iż o wnioskach Komisji, o których mówiła Radna
Teľesa Kľupska, infoľmował w spľawozdaniu na popľzedniej Sesji Rady Powiatu. Wówczas
wyjaśnił jakie zostały podjęte decyzje. Na dzisiejszej Sesji Staľosta pľzedstawiał sprawozdanie za

okres od 30 gľudnia 2019 ľoku do31 stycznia2020roku.

Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ w związku z tragediami jakie zdarzyły się na placach
uŻyteczności publicznej z udziałem dľzęW Wojewoda Świętokrzyski przysłał pismo nakazujące

dokonania naýchmiastowego przeglądu pod kątem zagroŻenia w tym zakľesie. W związku
z powyŻszym wystosowane zostały pisma do wszystkich jednostek Powiatu Buskiego' celem
dokonania przeglądu. Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach stwieľdził, iż
w zarządzanej przez Niego Placówce, dľzewa mogą stvlarzać niebezpieczeństwo i w drodze

pľocedury administracyjnej podjął dalsze czynności w tym zakľesie, zlecając wykonanie opinii
dendrologicznej, któľa wykazała, Že drzewa zagraŻają zdľowiu i zyciu. W opaľciu o opinię
dendrologiczną Dyľektoľ pľzepľowadził postępowanie w zakľesie zapytania
o wycinkę dľzew i podpisał stosowną umowę w tym zakľesie. Wycinka dľzew wiązała się
z koniecznością rozpięcia linii energetycznej i ścinaniem dľzewa po kawałku. Dľzewo zostało

wycięte, pľzewiezione i składowane jest na placu Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach. Część drzewa zostanie przekazana na działalnoŚć jednostek kultury, a część,

w dľodze pľzetaľgu na spľzedaŻ' Starosta poinformował,iŻ u,szystkię czynności uykonane zostały

zgodnie Z prawem otaz z zachowanięm zasad bezpieczeństwa. W dniu wczorajszym Członkowie
Zarządu dokonali wizytacji w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach pod tym kątem,

nie stwieľdzając uchybień. Staľosta stwierdził również, iz nie miał obowiązku infoľmowania
Radnych o pľoceduľach i postępowaniu administracyjnym dotyczącym wycinki.

Pľzęwodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za szczegółową informację
w przedmiotowej sprawie.

Radna Teręsa Krupska podtrzymała swoje stanowisko o niegospodarności w tym działaniu
w zakresie opłaty za opinię dendľologia, zawycinkę dľzew oľaz brak nadzoľu Dyrektora Placówki
podczas w/w prac.

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz sÍwierdził, iŻ prywatnie można się umówić w taki sposób jaki sugeruje

Radna Teľesa Kľupska, natomiast jednostki oľganizacyjne obowiązują stosowne pľzepisy prawa'

któľe naleĘ respektować.



Radny Grzegorz Jankowski poinformował, iŻ na ostatniej Sesji Staľosta Buski stwieľdził' Że
w wyniku kontľoli, audytoľ stwieľdził dľobne niedociągnięcia w pracy Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju..Ze spľawozdania słyszymy, że Staľosta złoĘł zawiadomienie
do prokuľatvry. Z tego co Radnemu jest wiadomo to zawiadomienie do Prokuratury, Staľosta
skieľował nie w związku z niedociągnięciami, |ecz z ujawnieniem treści audytu. Radny poprosił
o dopľecyzowanie w związku z czym zawiadomienie do Pľokuľatury zostało zlożone,

Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował, iż w wyniku pľzepľowadzonego w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju audytu stwieľdzającego uchybienia, wydane zostały
zalecenia pokontľolne. W wyniku kontľoli spľawdzającej stwieľdzono, iŻ wszystkie za|ecęnia
zostały wykonane. W związku z tym w postępowaniu co do zakresu kontroli Staľosta Buski uznał,
Że nie ma potľzeby składania wniosku do Prokuratury. Natomiast złoŻony został wniosek do
Prokuľatury w innym trybie, a mianowicie w zakľesie udostępnienia dokumentów audytowych.
W związku z opinią Audytoľa jak i Radców Pľawnych materiał audytu nie może być udostępniany
nazewnąl'Jz.

W związku Z ponownym zapytaniem Radnego Grzegorza Jankowskiego, Starosta Buski
potwierdził, iŻ zawiadomienie do Pľokuľatury skieľował w związku z udostępnieniem dokumentów
audytowych. W pierwszym postępowaniu w odczuciu Staľosty nie było podstaw do składania
wniosku do Pľokuľatury.

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem jakie Starosta Buski zamierza podjąć kľoki
w stosunku do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w związku ze
stwi erdzon y mi przez audyt ni edoc i ągnięciami ?

Starosta Buski Jerzy Kolarz stwieľdził, iŻ to zawiadomienie, o którym mówił jest już
wystaľczającym działaniem. 'W związku z wykonaniem ptzez Dyrektoľa Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wszystkich zalecen pokontľolnych, na dziś nie ma podstaw
prawnych do wyciągania wobec Dyľektoľa konsekwencji, poza upomnieniem czy
przeprowadzeniem rozmowy dyscyplinującej.

Radny Gľzegorz Jankowski stwieľdził, iz gdyby nie działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Starosta Buski nadal nie wiedziałby o niepľawidłowościach, któľe stwieľdził audyt pľZeprowadzony
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budŻecie Powiątu Buskiego
v, 2020 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu

Przewodni czący Zarządu Jerzy
uchwały.

W związku z tym, że pozostali
uchwały pod głosowanie'

Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

Radni nie zabieľali głosu, Przewodniazący Rady poddał pľojekt



Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nľ XV l 16l l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia 2020
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku _ stanowi załqczník nr 5 do
niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buslu - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/I47/20|9
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 20]9 rotu w sprawie ĺľieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

Pľzewodniczący Rady Powiatu

Przewodniczący Zarządu Jerzy
uchwały.

W związku z tym, że pozostali

Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Kolarz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w projektu

Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstľzymał się - 2

Uchwała Nľ XV l 162 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia 2020
ľoku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/l47l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 grudnia 20l9 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozry Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2020-2030- stanowi załqczniknr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie zasąd udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opie kuńczych nauczycie lom na S tanow iS kac h kierowniczych.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.



Uchwała została pľzyjęta ptZęZ Radę Powiatu w głosowanlu:

zą - Iő

pľzeciw - 0

wstrzymał się - I

Uchwała Nľ XV l 163 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l stycznia 2020

ľoku w spľawie zasad udzielania i ľozmiaru obnizek tygodniowego obowiązkowego wymiaľu
godzin zajęć, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom na stanowiskach

kieľowniczych - stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu v, Busku - Zdroju w spľawie zasad rozliczanią tygodniowego

obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

dla klóľych usĺalony plan zajęć jest różny w poszczególnych olĺresąch roku szkolnego'

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XV / 164 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 stycmia 2020

roku w spľawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńcrych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest

rőŻny w poszczególnych okľesach ľoku szkolnego - stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego

pľotokołu.

Ad. 11

Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Buskl.l - Zdroju
Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju.

w sprawie zamiaru lihłidacii

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

W związkrl z tym, Żę

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta

Radni nie zabięrali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - l0

pľzeciw - ő

v,strzymął się - l



Uchwała Nľ XV l 165 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l stycznia 2020

ľoku w sprawie zamiaru likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju - stanowi

załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. t2
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/\50/20]g Rady Powiatuw Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019 r. w sprawie usĺaĺenia
opłat za usunięcie i przechou,ywanie pojazdu usuniętego z dľĺig powiatu na paľkingu stľzeżonym

orąz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstqpienia od
usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta

Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

pľzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XV l 166 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 stycmia Ż020

ľoku w spľawie zmiany Uchwały Nr XIV/I50lŻ0l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30

grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg

powiatu na paľkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu _ stanowi załqcznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Projekt rJchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia pĺanu prący
Rady Powiatu na 2020 ľok.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Rady poddał projektW związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptryjęta

Radni nie zabierali głostt,

przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

Uchwała Nľ XV l 167 12020

roku w spľawie zatwierdzenia
do niniejszego pľotokołu.

przeciw - 0

wstrzymał się - I

Rady Powiatu w Busku - Zdroju
planu pľacy Rady Powiatu na 2020 rok

dnia 3l stycznia 2020
stanowi załqczník nr 1I

l0



Ad. 14

Pľojekt (lchv,aly Rady Povliąttl ll, Buskl'l - Zclroju u, sprawie zatv,ierdzenia plclnów prący

Komisji Rady Powiatu na 2020 rok.

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

w związku z tym, Że Radni nie zabiera|i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

pľzeciv, - 0

wstľzymał się - I

Uchwała Nr XV l 168 t 20Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l stycznia 2O2O

ľoku w spľawie zatwierdzenia planów pľacy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok - stanowi

załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu'

Imienny vĺykaz głosowań pľZeprowadzonych podczas XV Sesji Rady Powiatu w Busku -

Zdrojuw dniu 3l stycznia 2020 ľoku - stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Sprawozdanie z wysokości śľednich wynagľodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przezjednostkę samorządu terytoľialnego Za ľok 20l9 -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu zostało przyjęte pľzez Radę

Powiatu do wiadomości.

Ad. 16

Sprawozdanie Staľosty Buskiego z działalności Kornisjí Bezpieczeństwa i Poľządku w Busku -

Zdroju za 2019 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego protokołu

zostało pľzyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 17

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

l. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwńcił się z pytaniem do Dyľektora Zespołu

opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w zakľesie bezpieczenstwa mieszkańców Powiatu Buskiego

i przygotowania Szpitala w Busku - Zdroju w obliczu koľonawirusa.

2. Rady Grzegorz Jankowski zwľócił się z pytaniem do Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdroju odnośnie zamieszczonego na stľonie inteľnetowej otwartego przetargu na odbiór,

transpoľt i utylizację odpadów medycznych w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju. Na
ten cel Dyľektoľ ma zabezpieczoną kwotę 228 tys. zł, a wpłynęła jedna oferta o wartości bľutto

670 tys. zł. Radny zwľócił się z pytaniem - skąd Dyľektoľ zamierza pozyskać śľodki finansowe oraz

dlaczego przetarg nie został uniewaŻniony i ľozpisany taz jeszcze?

Ponadto Radny przypomniał,íŻwjednej zpopľzedniclr kadencji szurnnie otwieľaliśmy spalarnię

ll



z kilkumilionowym wyposażeniem w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju. Radny
zwľőcił się z pytaniem co się z tą spalarĺią na dzień dzisiejszy dzieje? Czy w celu ogľaniczęnia
kosztów Szpitala w tym zakresie jest możliwość ponownego uľuchomienia tej spalarni?

3, Radny GrzegorzJankowski zgłosił wniosek w sprawie programu jeľzyki - ptaków zwalczających
komary i muchy. Jeden ptak w ciągu doby zjada 36 tys' komaľów. Radny zachęcił Starostę
Buskiego, aby wspólnie z gminami, wzoľem innych samoľządów rozwaĘć zakup tych ptaków.

4. Radny Piotr Wąsowicz zabrał głos w spľawie dalszego funkcjonowania Poradni
Laryngologicznej w Busku - Zdľoju. Podczas Komisji Rady Powiatu pľoblem ten był już
sygnalizowany. Radny w imieniu rrrieszkańców, zwrőcił się z pytaníem czy Poradnia
Laryngologiczna będzie funkcjonowaó i czy Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju podejmuje działania w celu pozyskania nowych lekarzy?

5. Radny Piotľ Wąsowicz nawiązując do nowej ľegulacji w związku ze wzľostem wysokości
najniższego wynagrodzenia płac od stycznia 2020 ľoku, wyrażając nadzieję, Że zostało to spełnione,
zwtőcił się z zapytaniem do Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Z&ojujaki to będzie
miało wpływ na wynik finansowy Szpitala?

6. Radny Stanisław Krzak pľzypomni al, iŻ składał wniosek dotyczący podjęcia w stosunku do
samoľządów działan pruez Starostę wspólnie z Zarządem Powiatu w kieľunku udzielenia pomocy
finansowej dla Hospicjum w Busku - Zdroju na wyposażenie w spľzęt' Radny zwľócił się
z pytaniem czy były podjęte jakiekolwiek działaniaw tym zakľesie ijakie są ľeakcje samorządów?

7' Radna Teľesa Kĺupska poinfoľmowała, íŻ przeglądając pľotokoły z posiedzen Zarządu Powiatu
w jednym z nich znalazła informację o zamiatze przeniesienia Placówki opiekuńczo
Wychowawczej w Winiaľach do innego obiektu. Nowa placówka ma się mieściÓ w owczarach.
Staľosta prawdopodobnie wytypował Dyrektoľa Placówki do tego, aby dokonał oględzin tego
obiektu czy nadaje się do wykoľzystania. Radna zwrőciła się z pytaniem, cry rzeczywiścle Dyrektor
jest na tyle fachowcem' aby okľeślić powyŻsze? Ponadto Radna chce usłyszeć deklaľację, co
Staľosta zamierza zrobić, z budynkiem w Winiaľach. Jest to budynek, który powstał w l930 ľoku,
na któľego budowę kamień węgielny połoŻył Jőzef Piłsudski. Mieszkaricy budowali tę szkołę
w czynie społecznym. Radna nie chciałaby, aby budynek niszczał. Czy są plany zagospodaľowania
tego budynku oľaz czy dotychczasowi pracownicy Placówki opiekuńczo - Wychow awczej
w Winiaľach będą zagospodaľowani, czy nie zostaną zwolnieni?

8. Radna Teľesa Krupska nawiązaŁa do wyjazdowego posiedzenia Komisji do spľaw Bezľobocia,
Bezpieczenstwa i Poľządku Publicznego na dľogi na teľenie Gminy Nonry Koľczyn' Wówczas
Członkowie Komisji stwierdzili, iz przy spľzyjających waľunkach pogodowych pracownicy
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju nrogliby wykonywać wycinkę ktzewőw. Czy
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju wie o powyŻszym i czy podejmuje
działania w tym zakresie?

9. Radny Gruegorz Jankowski poinformował, iŻ zwróciła się do Niego grupa Pľacowników
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -
Zdroju z pľośbą o interwencję, gdyŻ są oni w pľacy zasÍraszanl likwidacją ośrodka'

t2



l0. Radna Bogusława Majcheľczak zwrőciła się z pytaniem do Dyľektora Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju jak wygląda w tej chwili kontrakt dla Szpitala w zakľesie
rehabilitacji? W ubiegłym ľoku kontľakt skończył się juz pod koniec miesiąca pażdziernika. Radna
zwrőciła uwagę na baľdzo duże zapotrzebowanie mieszkańców w tym zakľesie oraz długi
okres oczekiwania na ľehabilitację.

ll. Radny Gľzegorz Jankowski podzielił się informacją zasłyszaną w mediach, iż Uzdrowisko
Busko - Zdľőj otľzymało kontľakt na ľehabilitację poudaľową na 20 łőŻek. Radny zvłľőcił się do
Dyrektora z pytaniem czy Zespół opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju też mógłby postarać się
o taki kontľakt?

12' Starosta Buski Jeľzy Kolarz odniósł się pokľótce do powyŻsrych zapytan, zobowiązując
jednocześnie Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju i Dyrektoľa Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju do udzielenia odpowiedzi,kaŻdy we własnym zakľesie działania.

Staľosta poinformował, iŻ spalaľnia odpadów, o którą pyta Radny Grzegorz Jankowski
funkcjonuje już od ok. 12 lat. obowiązujące pľzepisy w zakresie ochrony śľodowiska są

rygorystyczne, Że spalaľnia, aby mogła funkcjonowaó wymagałaby nowych dľogich inwestycji.

Co do pľogľamu - jerzyki, Starosta Buski zobowiązał się do rozeznania povłyŻszego tematu.

odnosząc się do wypowiedzi Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakľesie Specjalnego ośrodka
Szkolno _ Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdtoju, Staľosta
poinfoľmował,iŻ do Niego nie dotaľły Żadne uwagi ze stľony pľacowników tej jednostki. Starosta
przyznał, íŻ ptzeprowadzane byŁy rozmow Z dyrektorami i kieľownikami wszystkich jednostek

organizacyjnych Powiatu w zakľesie podejmowania dzíałań w celu zracjonalizowania wydatków
w związku ze wzľostem najnizszego wynagrodzenia do kwoty 2.600,-. Starosta przyznał, iŻ
pľoblemem będzie przyszły 202l ľok, gdy wynagrodzenie wzľośnie do kwoty 3.000'- brutto +

pochodne' Spľawy te na bíeŻąco będą analizowane. Staľosta zasygna|izował, iŻ w pľzypadku
jednostek oświatowych byó może' w przyszłości będzie musiało powstać Centľum Usług
Wspólnych, co wówczas niestety będzie się wiązało z ograníczeniem zatrudnienia. Starosta Buski
poprosił 7'-cę Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju do odniesienia się do uwagi Radnego Gruegoĺza Jankowskiego.

Starosta Buski Jeľzy Kolarz poinÍbrmował, iz praktycznie we wszystkich jednostkach powiatu
wzrost najniŻszego wynagľodzenia do kwoty 2.600,- został uregulowany, nowe angaŻe zostały
wydane' Skutki finansowe dla budzetu w tym zakľesie będą baľdzo wysokie. Ze wstępnych analiz
wynika, Że poza Zespołem opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, będzie to koszt
ok' l mln 800 tys. zł. 'V{ związku ze spłaszczeniem wynagrodzeń, Starosta poinfoľmował, iŻ
ľozważana jest kwestia podniesienia poboľów ľównież dla wszystkich innych pracowników, co

moŻe kosztować ok. l mln zł, co daje w sumie ok. 3 mln zł.

W odniesieniu do zapytania Radnego Stanisława Ktzaka, Staľosta Buski poinformował, iŻ z uwagi
na to, Że samorząd powiatowy nie jest oľganem prowadzącym w stosunku do Hospicjum, bľak jest

podstaw pľawnych, aby kierowaó pisemne wnioski do gmin o dofinansowanie Hospicjum.
Zatęm w rozmowie z przedstawicielem Hospicjum Staľosta przekazał intencje Radnego Stanisława

Krzaka i pisma miały byó wystosowane z ramienia Hospicjum' Ponadto podczas spotkań Staľosty

nie

tak

t3



Buskiego z Buľmistrzami i Wójtami Gmin również podnoszony był temat zabezpieczenia śľodków

finansowyclr na doflnansowania dla Flospicjum. Powiat Buski zabezpieczył w budżecie okľeślone

śľodki na ten cel w ľamach konkuľsu.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinfoľmował, iŻ na Zarządzie Powiatu podejmowane są dyskusje

dotyczące pľzeniesienia Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach do nowego obiektu.

Wynika to z przepisów prawa w zakresie zmniejszenia ilości wychowanków do 14. obiekt
w owczaľach, o którym wspomniała Radna Teľesa Krupska to jedna z propozycji nowej siedziby.

Są rozwaŻane teŻ inne obiekty na teľenie miasta Buska - Zdroju. Działania idą w kieľunku
przeorganizowania placówki i zmniejszenia wydatków Starosta poinfoľmował, iŻ być może nie

wszyscy dotychczasowi pľacownicy Placówki znajdą zatrudnienie. Co do zagospodaľowania

obiektu w Winiaľach również na dzien dzisiejszy nie ma đecyzjí, jednak na pewno obiekt będzie

zagospodaľowany i zadbany. Na dziś nie ma Żadnych ostatecznych ustaleń. Rada Powiatu będzie na

bieŻąco informowana w tym zakresie.

odnosząc się do zapytania Radnej Teľesy Krupskiej, Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinÍbrmował,

iz wnioski z Komisji sąprzekazywane do Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju,
i Dyrektor na bieżąco podejmuje działania.

l3' Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegoľz Lasak poinformował, Że

w województwie świętokrzyskim jeszcze niedawno było 5 oddziałów Chorób Zakaźnych. obecnie
są tylko 3, w tym 1 w Busku - Zdľoju. Gdyby zaistniała taka potľzeba to Szpital w Busku - Zdroju
ma zabezpíeczyi pacjentów nie tylko z terenu Powiatu Buskiego, |ecz z dużej części

województwa, bowiem są tylko 3 oddziały na ponad milion mieszkańców województwa

świętokrzyskiego. Dyrektoľ poinformował, iż osobiście był zwolennikiem, aby oddziały Choľób

Zakaźnych byĘ Íinansowane nie z ryczałtu, lecz w inny sposób z uwagi na to, że muszą one

pozostawać w gotowości do świadczenia usług na wypadek epidemii czy pandemii.

W zakresie koľonawirusa zaľówno Minister Zdrowia jak i Główny Inspektoľ Sanitarny wydali
pewne wytyczne, którymi wszystkie szpitale mają się kierowaó. Zespőł opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdroju podlega pod Inspektoľat Sanitarny w Kielcach. Dyľektoľ poinfoľmował

o wprowadzonych w Szpitalu zabezpieczeniach zgodnie z vĺytycznymi. Na oddziale Choľób

Zakaźny ch wpľowad zony zo stał teŻ zakaz odwi edzi n'

Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gľzegoru Lasak udzielił odpowiedzi na

zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakľesie ogłoszonego przetatgu na transport

i utylizację odpadów medycznych. Dyľektoľ poinfoľmował' iz w tym zakľesie w Polsce istnieje

monopol. Firma z Bełchatowa, ma swój oddział w województwie świętokľzyskim przy Szpitalu

w Sandomieľzu. Zespoł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju ogłaszaprzetaľg tylko dlatego,Że
pľoceduľa tego wymaga' Dyľektoľ poinfoľmował, iŻ uniewaŻnienie przetaľgu tylko wydłuży proces

postępowania z dodatkowym ryzykiem, Że fiľma podniesie cenę. Tak więc mimo wysokiej ceny

oferta zostanie przyjęta i zostanie jednocześnie podpisana stosowna umowa z odpowiednim

okresem wypowiedzenia. Dyrektoľ poinfoľmował, iŻ juŻ w gľudniu ubiegłego ľoku podjął działania

w kieľunku rozeznania moŻliwości zakupu, czy też wdzierŻawienia mobilnej komory gazowej do

spalania odpadów, spełniającej wszelkie wymogi związane z ochľoną śľodowiska. Koszt takiej

komory to ok' 250 tys' zł + eksploatacja, czyli ok. 300 tys. złtocznię. Dyľektor Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdrojupľzedstawi Zarządowi Powiatu stosowną infoľmację w tej spľawie'
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Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdtoju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na
zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w zakľesie nowej ľegulacji w związku ze wzrostem
wysokości najnizszego wynagrodzenia płac od stycznia 2020 ľoku do kwoty 2.600,-. Dyrektor
poinfoľmował, iŻ w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w uzgodnieniu z 5 Związkami
Zawodowymi podwyższono tę kwotę do 2.650,-. Skutki tych ľegulacji będą znane po l0 lutego
2020 roku i wówczas podjęte zostaną dalsze ľozmowy dotyczące spłaszczenia wynagľodzęn.
Dyrektor stwierdził, iżbędzie to trudny rok. Liczy na zysk, ale jednocześnie zapewnił, że nie zľobi
nic kosztem ani pľacowników ani pacjentów.

odnośnie zapytania Radnego Gľzegorza Jankowskiego w zakľesie kontľaktu na ľehabilitację
poudaľową, Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak stwieľdził, iż
dopieľo zostanie ogłoszony konkuľs w tym zakľesie i zapewnił, iŻ Zespőł opieki Zdľowotnej
zamierza do niego pľzystąpić. o powyższym Dyľektoľ będzie informował nabieŻąco.

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na

zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza odnośnie dalszego funkcjonowania Poradni
Laryngologicznej, zapewniając o ciągłości jej ťunkcjonowania. Dyrektoľ podejmuje działania
w celu pozyskania nowych lekarzy. Ponadto Dyrektoľ opľacowuje koncepcję w zakresie
Íozszerzenia działa|ności Poľadni Laryngologicznej' Szczegółową koncepcję w tym zakresie
Dyrektoľ przedstawi Zarządowi Powiatu w Busku - Zđroju.

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Gľzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na

zapytanie Radnej Bogusławy Majcheľczak w zakľesie kontľaktu na rehabilitację. Dyľektoľ
przypomniał, iŻ pomimo niższego kontraktu w latach popľzednich, to Zespół opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju przyjmował pacjentów w takim trybie i w takim tempie jakby kontrakt był
ľealizowany w l00%. Zgadza się z Radną' że ľosną kolejki, ale to, zdaniem Dyľektoľa wynika
z zadowolenia pacjentów z rehabilitacji w Szpitalu' Jest to zasługa pracowników Działu
Rehabilitacji i ich podejścia do pacjentów. To duŻa ilość pacjentów ogranicza dostęp do

rehabilitacji' Nie dotyczy to sytuacji pilnych, bowiem ci pacjenci pľzyjmowani są stosunkowo
szybko' Dyľektoľ poinÍbrmował, iŻ rehabilitacja ambulatoryjna prowadzona jest tęŻ w podmiotach
uzclrowisko!\rych oraz w podmiotach prywatnych.

14. Z-ca Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno_Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju Wiesław Lipiec poinfoľmował, iŻ z racji specyfiki placówki, cyklicznie
odbywają się spotkania ze wszystkimi pracownikami obsługi i administľacji, celem omówienia
bieŻącej działalności. odnosząc się do zarzutu stľaszenia pracowników zwolnięniami, Z-ca
Dyrektora poinformował, iŻ co innego jest mówiÓ o racjona|izacji zatľudnienia, bo to jest

koniecznością, a co innego mówić o zwolnieniach, Z-ca Dyrektora poinfomował, że nikogo z osób

obecnie pracujących Dyrektor nie zamierza zwa|niać. Natomiast jest kilka osób, które mogą w tym
ľoku przejść na emeryturę i w miejsce Ęch osób planowane jest o ile to będzie możliwe -
zracjonalizowanie zatrudnienia tak, aby nie zatľudniai nowych osób.

l5. Dyľektor Powiatowego Zaĺządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak udzielił odpowiedzi na

zapytanie Radnej Teľesy Kľupskiej w zakresie pÍac porządkowych i wycinki krzewów, a takŻe

w zakľesie posiadanego spľzętu do wycinki. Dyrektoľ przypomniał,iŻprace te w sumie na clługoŚci

1300 km poboczy dľóg powiatowych sukcesywnie w miarę spľzyjających warunków pogodolvych
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oraz moŻliwości kadľowych jakie Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku - Zdroju posiada są
prowadzone przez cały ľok. obecnie prace te wykonywane Są na terenię gminy Pacanów i Busko
- Zdrój.

16. odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka w sprawie
terminu utwaľdzenia odcinka nawieľzchni dľogi Zborőw _ Magieľów - Piestľzec, Dyľektoľ
Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Íkzysztof Tułak poinformow ał, iŻ to w gestii Rady
Powiatu leĘ decyzja oraz zabezpieczenie środków finansowych na to zadaníe. Kolejną waŻną
spľawą jest wcześniejsze uľegulowanie własności pasa dľogowego w/w odcinka dľogi.
Wydatkowanie śľodków publicznych musi być uzasadnione i posiadać podstawę pľawną.
Pľzewodni czący Rady Powiatu zwľócił się do Staľosty Buskiego o przyspieszenie prac w tym
zakľesie. W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iz w związku
z wnioskami z roku ubiegłego, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastľu i Gospodaľki
Nieľuchomościami tutejszego Staľosta zobowiązany został przez Zarząd Powiatu do działan
w zakľesie regulacji stanu prawnego pasów dľogowych dróg powiatowych. Staľosta zaznaczył' iŻ
jest to proces zmudny, długoletni.

l7. Radna Teresa Krupska nawiązując do infoľmacji przekazanej na Komisji do spľaw Bezľobocia,
Bezpieczenstwa i Porządku Publiczneg o, gdzie Staľosta infoľmował o pľzesunięciach pracowników
między jednostkami w tym do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdtoju, zwrociła
się z pytaniem czy Dyľektoľ wie, Że dostanie nowych pľacowników? Ponadto podczas wiąĺtacji
dľogi Gľotniki - Rataje' Członkowie Komisji zwľócili uwagę' iŻ przy zabudowaniach rowy są
wykoszone, natomiast tam gdzie bľak zabudowań ľowy są zarośnięte í naleŻy to usunąć. Radna
zwróciła się z pytaniem czy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg posiada śľodki na zakup
przyczepy, która byłaby pomocna przy wycince kľzewów?
Staľosta Buski Jerzy Kolaľz poinformował, iż są podejmowane dzíałania w zakľesie ewentualnych
pľzesunięć pracowników między jednostkami. Ana\iza w tym zakľesie trwa, jednak są trudności
z pozyskaniem pľacowników fizycznych do pľacy w Powiatorym Zarządzie Dľóg w Busku -
Zdľoju.

l8. Radny Stanisław Krzak stwieľdził, iz nie jest zadowolony z odpowiedzi udzielonej przez
Staľostę Buskiego, bowiem na Scsji w micsiącu gľudniu 2019 ľoku była mowa, że pisma zostaną
wysłane do samoľządów, a tak się nie stało' Same ľozmowy nie są skuteczne, w ślad za rozmową
powinny być wysłane pisma. Radny zwraca się z pľośbą o skuteczne załatwienie spľawy, a nie
pozoľowane działania.
Starosta Buski Jeľzy Kolaľz stwieľdził, iz w rozmowie z przedstawicielem Hospicjum uzgodniono,
Że pisma Starosty do samorządów nie mają Żadnego przełoŻenia z uwagi na brak możliwości
pľawnych, ponieważ nie są to zadaniapowiatu. W związku ztym ustalono, że to Hospicjum zwľóci
się do wszystkich samoľządów o wspaľcie działalności i wypos aŻęniaHospicjum. Staľosta nie wie,
czy ostatecznie takie pisma zostały wysłane. Ponadto poinfoľmował o zabezpieczeniu ze strony
Powiatu Buskiego środków na powyższy cel.
,N związku Z ponownym wnioskiem Radnego Stanisława Kľzaka do skutecznego załatwienia
spľawy' Staľosta Buski zadeklarował, iŻ zobowiąże Naczelnika Wydziału SoZ tutejszego Starostwa
do pľzygotowania stosownych pism do samorządów o zabezpieczenie środków na funkcjonowanie
i wyposażenie hospicjum, kieľując samoľządy do kontaktu z Pełnomocnikiem Hospicjum'
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19. Radna Teresa Kľupska zwrőciła uwagę na funkcjonujące Centrum Integracji Społecznej
i ewentualne pozyskanie stamtąd pľacowników do pracy w Powiatowym Zarządzíe Dľóg
w Busku - Zdroju.
W odnięsieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iŻ podejmie działania
w tym zakľesie poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju. Zwľócił jednocześnie uwagę na

trudne waľunki pracy pľacowników ťlzycznych w Powiatowym Zarządzie Drőg z czego wynikają
główne trudności w pozyskaniu nowych pracowników.

20. Starosta Buski Jeľzy Kolarz poinfoľmowałn iż uczestniczył w spotkaniu, na którym padła

ciekawa propozycja do rozwaŻenia z korzyścią dla mieszkańców powiatu w zakresie utwoľzenia

klastľa narzecz zdľowia, w tym ľównieŻ w zakľesie ľehabilitacji. Szczegőłowe infoľmacje w tym

zakľesie Starosta przekaŻe Dyrektorowi Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku- Zdľoju.

Ad. 18

Wobec zrealizowania poľządku obrad, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując

wszystkim obecnym za udział o godz. 1l.00 zarrkný XV Sesję Rady Powiatu

w Busku - Zdroju.

Na tym protokőł zakończono i podpisano'
Protokół sponądziĘ/
BarbaĺaBanaś/?€

Niniejszy protokół stanowi zwięzŁą, skróconą weľsję przebiegu posiedzenia XV Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju, któľa odbyła się w dniu 31 stycznia 2020 ľoku. Dokładny jej pľzebiegzawieľa
nagľanie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju [nagľanie video https://bip.powiat.busko.pl/p,203,sesje-rady-nagrania-video ].
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