
Znak: B R. 0002.2 .|6.20Ż0

Protokól Nľ XvI /2020

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
która odbyła się w dniu 20 marca 2020 roku
w sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľoju

w Sesji udzial wzięli:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju

Lista obecności ľadnych stanowi załqcznik nr I do niniejszego pľotokołu.

Poľządck obrad:

l. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quorum.

3. Przyjęcie poľządku obrad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działa\ności za okľes porniędzy sesjami.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego w 2020 ľoku.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľo.ju w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany uchwały Nľ XIV/|4]12019
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 30 gľudrria 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľogt'tozy

Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Btrsku - Zdľoju w spľawie udzielenia pomocy finansowej

Województwu Świętokľzyskiemu na realizacj ę zadań z zakresu kultuľy.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie trdzielenia pomocy
finansowej Gminie Busko - Zdrój na ľealizacj ę zadan z zakresu kultury i kultury ťlzycznej.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busktt -Zdľoju w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Nowy Koľczyn na ľealizacj ę zadan z zakresu kultury.
12. Podjęcie tlclrwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Solec - Zdroj na ľealizacj ę zadan z zakľesu kultury.



13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia woli
przystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji projektu pn. ''Go for it - hands - on Euľope'' (Do
dzieła - praktyczna Euľopa'').
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia woli
przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczne pľaktyki - dľogą do
kariery 2".
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie utwoľzenia Branzowej
Szkoły II Stopnia Nr l w Busku - Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących im.

Kazimíerza Wielkiego w Busku - Zdroju.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej Zprzeznaczeniem narealizacjęzadania
związanego z dostaľczaniem żywności dla ľodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym.
l7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia zgody na zastosowanie
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
l8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Züoju w spľawie wyrażenia zgody na

uĘczenie powieľzchni uzytkowej znajdującej się w budynku oddziału Choľób Zakażnych Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rczpatrzenia skaľgi na

bezczynność Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju.
20. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na teľenie Powiatu Buskiego za 2019 rok.
21. Inťormacja Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju o stanie bezpieczenstwa na

terenie powiatu buskiego w zakľesie ochľony pľzeciwpożarowej za2019 rok.
ŻŻ.Inťormacja Państwowego Powiatowego Inspektoľa Sanitaľnego o stanie bezpieczeństwa
sanitaľnego Powiatu Buskiego za 2019 rok.
23.Infoľmacja Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego
utľzymania dľóg na dľogach powiatowych w sezonie zimowym 20192020 - stan na dzień
14.02.2020 r.

24.Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w Busku -Zdroju za rok 2019.
25. Sprawy rőŻne i wolne wnioski.
26. Zamknięĺ:ie Sesji Rady Powiatu'

Ad. I
obľadom przewodniczył Anfuzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych
i o godz. 9.00 otwoľzył XVI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek orazPrzewodniczący Zaruądu Powiatu Jerzy Ko\arz
poinformowali, íŻ mimo obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID-l9, zwołanie dzisiejszej
Sesji Rady Powiatu było konieczne w celu zapewnienia ciągłości i pľawidłowej ľealizacji zadan

Powiatu.



Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z art. 13 ogólneg o rozporządzenia o ochronie danych, poinformo wał, iŻ:

}Administľatoľem danych osobowych przetwarzanych podczas obľad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdľoju jest Staľosta Buski z siedzibąw Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
}Sesja Rady Powiatu w Busku 'Zdrojujest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji obowiązku transmitowania iľejestracji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdrojuza pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk orazich udostępniania na podstawie aľt. 15 ust. la ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľ. o samoľządzie powiatowym.

}obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został ztealizowany poptzez zamieszczenie go
na stľonie internetowej administratoľa orazna dľzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji
Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

^d.2
Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył , Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy |5 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
l9 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał orazdecyzji.

Ad.3
Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek zgłosił wnioski o wpľowadzęnie do poľządku obľad:

po pkt 19 pkt 20 w brzmieniu: Podjęcie uchu,ały Rady Pou,iatu w Busku _ Zdroju
w sprawie rozpatľzenia skargi na Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej v, Busku * Zdľoii,

Povĺyższy wniosek został przyjęÍy przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0
oraz

po pkt 20 pkt 2l w bľzmieniu: Podjęcie
w spravtie pozostawienia bez rozpoznania
j e dno s t ki o ľgani zacyj ne.j povt i a tu.

Powyższy wniosek zosÍał przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

pľzeciu, - 0

u,strzymął się - 0

uchwaly Rady Pou,iatu w Busku - Zdroju
anonimowej skargi ną działąlność dyrekĺora



Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzęnie do porządku
obľad:

po pkt 2l pkt 22 w bľzmieniu: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie zmiany Sĺaĺuĺu Powiątu Buskiego.

Radny Jan Baľtosik zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego Bożeny
Sadłos, czy obecne przepisy prawne pozwalają ľównieŻ na zwoływanie Sesji Rady Powiatu
w tľybie zdalnym w tym pľzepľowadzanie głosowań?

Z uwagi na nieobecność Radcy Prawnego' Sekľetaľz Powiatu Jeľzy Służalski poinťoľmował, iż tryb
pracy Rady Powiatu okľeśla ustawa o SamoľZądzie powiatolvym. obowiązujące na dziś przepisy
prawa nie pozwalają na powyŻszę. Ustawodawca w związku z obecną sytuacją dotyczącą
COVID-19 winięn wpľowadzić stosowne zmiany.

PowyŻszy wniosek został pľzyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji tj.
_ dotychczasowy punkt 20 Informacja Komendanta Powiaĺowego Policji w Busku - Zdroju o stanie
bezpieczeństwa i porzqdku publicznego na ĺ.erenie Powiątu Buskiego za 20]9 rok został oznaczony
jako punkt 23;
- dotychczasowy punkt 2l Informacja Komendanta Pov,iatowego PSP w Busku - Zdroju o stanie
bezpieczeńsĺwa na terenie powiatu buskiego w zalcresie ochľony przeciwpożarowej za 20]9 ľok
został oznaczony jako punkt 24;
- dotychczasowy punkt 22 ldormacja Państwov,ego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeńsĺwą sanitarne4o Powiaĺu.Buskiego za 20I9 rok został oznaczony jako punkt 25;
- dotychczasowy punkt 23 Informacia Dyrektora Powiatowego Zarzqdu Drĺig w Busku - Zdľoju
doýczqca zimowego utrzymania drĺig na drogach powiaĺowych w sezonie zimowym 20]9/2020 -

stan na dzieŕl ]4.02.2020 ľ' został oznaczony jako punkt 26;
_ dotychczasowy punkt 24 Spľawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu v, Busku - Zdroju za
ľok 20]9 został oznaczony jako punkt 27;
- dotychczasowy punkt 25 Sprawy różne i wolne wnioski został oznaczony jako punkt 28;
- dotychczasowy punkt 26 Zamknięcie Sesji Rady Pou,iatu został oznaczony jako punkt 29.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, poľządek obľad wraz
z wpľowadzonymi wyŻej zmianami został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.4
Protokół Nľ XV l2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l stycznia 2020 ľoku
został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Ad.5
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaľz' w celu skľócenia czasu trwania Sesji Rady
Powiatu zgłosił wniosek, aby sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia
31 stycznia 20Ż0 ľoku do dnia 20 marca 2020 roku, w którym Zaĺząd odbył 8 posiedzeń,
zostało opublikowane na stľonie BIP Staľostwa Powiatowego bez konieczności ľeferowania w/w
spľawozdania na dzisiejszej Sesji. Radni Rady Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem będą
mogli zgłosić ewentualne zapytania w foľmie telefonicznej do Pľzewodniczącego Zarządu Powiatu'

Sprawozdanie z ptac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi
załqcznik nr 2 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu poddał powyŻszy wniosek pod głosowanie.

Wniosek został przyięty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Ad.6
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzei Gądek otwoľzył dyskusję nad pľo.jektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oraz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak omówili w/w 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:

zą - ]4

pľzeciw - 0

wstrzymał się - l
Uchwała Nľ XVI l 169 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż0 marca 2O2O

roku w spľawie zmianwbudżeciePowiatuBuskiego w2020 roku- stanowi zołqcznik nr 3 do
niniejszego protokołu.



Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak omówił w/w pľojekt uchwały'

w związku z tym, Żę Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie,

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstľzymał się - l
Uchwała Nr XVI ll70 12020 Rady Powiatu w Busku -

roku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu
załqcznÍk nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały Rady PowiatLł vl Busku - Zdľoju w sprawie
Rady Powiątu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 20]9 roku
Finansowej dla Powiatu Buskiego na latą 2020 - 2030'

Zdroju z dnia 20 maľca 2020
Buskiego w 2020 roku - stanowi

zmiany uchwały Nr XIV/147/2019
w sprawie Weloletniej Prognozy

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak omówili w/w projekt
uchwały.

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

Uchwała zostaŁa przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- 13

przeciw - 0

wstrzymał się - I

l Radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nľ XVI / 17l 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 marca 2020
roku w sprawie zmiany uchwały Nľ XIV/l47l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 gľudnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2020 - 2030 - stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.



Ad.9
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy Jinansov,ej
Województwu Świętolĺrzyskiemu na realizację zadań z ząlłesu kultury.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz omówił w/w projekt uchwaĘ. odniósł się również do
kolejnych uchwał w zakresie udzielenia pomocy ĺrnansowej na realizację zadan z zal<resu kultury'

Radny Jan Baľtosik zwrócił się z pytaniem czy zabezpieczone w budzecie Powiatu śľodki
finansowe na rea|izację zadaí z zakresu kultury zostaŁy już rozdysponowane w całości?
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iŻ po rozstľzygnięciu postępowań
konkuľsowych moŻliwe, że będą jeszcze do dyspozycji środki finansowe, ale to zaIeĘ od ilości
złoŻonych wniosków w ramach konkuľsu.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 13

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

2 Radnych nie brało udziąłu w głosowaniu

Uchwała Nľ XVI l 172 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 marca 2020
ľoku w sprawie udzielenia pomocy ťrnansowej Województwu Świętokrzyskiemu na rea|izację
zadanzzakresu kultury - stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchv,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zalcľesu kultury i kulturyfizycznej'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył 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:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVI l 173 12020 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 20 marca 20Ż0
ľoku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Z&őj na rea|izację zadań z zakresu
kultury i kultury fizycznej _ stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.



Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

w zvviązku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptryjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVI l l74 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
ľoku w spľawie udzielenia pomocy ťrnansowej Gminie Nowy Koľczyn na
z zakľesu kultury _ stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

poddał projekt

20 marca 2020
rea|izację zadaŕl

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy Jinansowej
Gminie Solec - Zdrój ną realizację zadań z zakresu kultury.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, Żę Radni nie
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została prcyjęta pľzez Radę

zabieralri głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Powiatu w Busku - Zdroju z
finansowej Gminie Solec - Zdtőj
nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia woli przystqpienia
Powiatu Buskiego do ľealizacji projektu pn. "Go 'for it - hands - on Europe" (Do dzieła - praktyczna
Euľopa").

Uchwała Nľ XVI l l75 12020 Rady
roku w spľawie udzielenia pomocy
z zakresu kultury _ stanowi załqcznik

dnia 20 marca 2020
na rcalizację zadaÍl



Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

1ł,ĺ związku Z Wffi, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

. za- 15

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVI l 176 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż0 marca Ż020
roku w spľawie WraŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji pľojektu pn. ''Go for
it - hands - on Europe'' (Do dzieła - praktyczna Euľopa'') _ stanowi załqcznik nr I0 do
niniejszego pľotokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystqpienia
Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczne praktyki - drogq do kariery 2".

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwĄ.

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVI l l77 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 marca 2020
roku w sprawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji projektu pn.

"Zagtaniczne pľaktyki _ dľogą do kariery 2'' - stanowi załqcznik nr 11 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II
Stopnia Nr ] w Busku - Zdľoju w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcqcych im' Kazimieľza
ĺĺĺielkiego w Busku - Zdroju.



Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVI l l78 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż0 maľca 2020
ľoku w spľawie utwoľzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nľ l w Busku - Zdroju w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimięrza Wielkiego w Busku - Zdroju - dľogą do
karieľy 2'' _ stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy linansowej
Gminie Pacąnów w zalcresie pomocy społecznej z przezn(lczeniem na realizację zadania zwiqzanego
z dostąľczaniem żywności dĺa rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

PľzewodnicząCy Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt 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- 15

przeciw - 0

wsĺľzymał się - 0

Uchwała Nľ XVI l 179 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 marca 20Ż0
roku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej
z przęznaczeniem na realizację zadania związanego z dostaľczaniem żywności dla rodzin i osób
zagroŻonych wykluczeniem społecznym _ stanowi załqczník nľ 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju v, sprau,ie udzielenia zgody na zastosowąnie
boniJikaĺy od opłaty rocznej z Ętułu trwałego zarzqdu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił w/w pľojekt uchwały.
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W związku z tym, Że pozostali Radni
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta przez Radę

Uchwała Nľ XVI l l80 12020 Rady
ľoku w spľawie udzielenia zgody na
tľwałego zaruądu _ stanowi zalqcznik

nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 marca 2020

zastosowanie boniťlkaty od opłaty ľocznej z tytułu

nľ 14 do niniejszego protokołu.

Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie

u, budynku Oddziału Chorĺib Zakaźnych Zespołu opieki

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Pou,iatu
powieľzchni użytkowej znaj duj qcej

Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

w

się

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pĺ'zyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- l5

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVI l 18| 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 marca Ż020

ľoku w spľawie wyrażenia zgody nauĘczenie powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku
oddziału Choľób Zakażnych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik
nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19

Podięcie uchu,ały Rady Pou,iatu w Busku - Zdroju w sprawie ľozpatrzenia skargi na bezczynność

Powiatowego Zarzqdtl Dróg v, Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektern uchwały.

Pľzewodniczący Komisji Skaľg' Wniosków i Petycji Piotľ Wąsowicz Wraził gotowość omówienia
pľojektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skaľg, zaznaczając jednocześnie, iz uzasadnienia do
pľoj ektów uchwał zawier ają stosowne wyj aśni eni a.

11



W związku z Wm, Że pozostali Radni nie zabięrali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVI 1182 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 marca 2020
ľoku w spľawie rozpatrzenia skargi na bezczynnośó Powiatowego Zarządu Dróg w Busku -

Zdroju- stanowi załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

4d.20
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ľozpatrzenia skaľgi na Dyrektora
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju'

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówił ilw projekt uchwały.

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

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVI ll83 12020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż0 marca 2020
ľoku w spľawie rozpatzenia skaľgi na Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdtoju -

stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.2l
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pozosĺawienia bez rozpoznania
anonimowej skargi na dziąłalność dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

w związku Z Wffi, Że Radni nie zabieral'i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.
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Uchwała została przyjęta pÍZez

Uchwała Nľ XVI l |84 12020
ľoku w spľawie pozostawienia
jednostki oľganizacyjnej powiatu _

Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

vlstľzymał się - l
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 marca 2020
bez rozpoznania anonimowej skargi na działalnośó dyrektora
stanowi załqczník nr 18 do niniejszego pľotokołu.

A.d.22
Podjęcie uchwały Rady Pou,icttl,t u, Busku - Zdroju w sprawie sprawie zmiany Statuĺu Powiatu
Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały'

W związku z tym, Że Radni nie zabiera|í głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

pľzeciw - 0

v,sĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVI l 18s 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż0 marca 2020
ľoku w sprawie spľawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego _ stanowi załqcznik nr 19 do
niniej szego pľotokołu.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XVI Sesji Rady Powiatu w Busku -

Zdroju w dniu 20 marca 2020 roku - stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

4d.23
Infoľmacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego za Ż0|9 rok - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu - zostałaptzyjętaprzez Radę Powiatu do wiadomości.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iż ewentualnie jeśli będzie taka wola
Radnych, do informacji w punktach 23, Ż4,25 i 26 będzie moŻna powľócii w późniejszym czasie'

Ad.24
Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdľoju o stanie bezpieczenstwa na terenie
powiatu buskiego w zakresie ochľony przeciwpoŻaľowej za 2019 rok - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do

wiadomości.
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Ad.25
Infoľmacja Państwowego Powiatowego Inspektoľa Sanitaľnego o stanie bezpieczeństwa
sanitaľnego Powiatu Buskiego za 2019 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do

niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad.26
Infoľmacja Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg w
utľzymania dľóg na dľogach powiatowych w sezonie
14.02.2020 r' - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr
przyjęta pÍZęz Radę Powiatu do wiadomości.

Busku - Zdroju dotycząca zimowego
zimowym 2019120Ż0 - stan na dzień
24 do niniejszego pľotokołu - została

^d.27Sprawozdanía z działalności Komisji Rady Powiatu w Busku - Zdroju za rok 2019:

- Komisji Rewizyjnej
- Komisji Finansowo - Budzetowej
- Komisji Edukacji, Kultuľy, Kultury Fizycznej i Pľomocji Powiatu
- Komisji ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Pľorodzinnej
- Komisji Rolnictwa' Leśnictwa i ochrony Środowiska
- Komisji do spľaw Bezrobocia,Bezpieczeństwa i Poľządku Publicznego
- Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji

stanowią odpowiednio załqczniki nr 25,26,27,28,29,30, -]/ do niniejszego pľotokołu.

Radny Stanisław Lolo jako Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinfoľmował, iŻ
spľawozdanie z działalności Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji jest niepełne i częściowo
poświadcza niepľawdę. Zawarty w spľawozdaniu zapis odnośnie rozpatrywania skaľgi na

działalnośó Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju, iŻ: zą uznaniem

skaľgi za zasadnq głosowało 4 Członków Komisji, ] Członek Komisji wyłqczył się z prac Komisji
nad skargq - Radny uwaŻa za niepľawdę, bowiem nie wyłączył się z prac Komisji. Uczestniczył
we wszystkich posiedzeniach poza okľesem nieobecności uspľawiedliwionej. Spľawozdanie
powyższe nie zawieľa również zdania odľębnego, któľe Radny Stanisław Lolo złoŻył w foľmie
pisemnej do Przewodniczącego Komisji, Skaľg, Wniosków i Petycji, a zgodnie ze Statutem jest taki

obowiązek. Ponadto Radny nawiązał do dyskusji pľzepľowadzonej na Sesji Rady Powiatu w dniu

l3 gľudnia 20l9 ľoku przy podejmowaniu uchwały w spľawie rczpatrzenia skargi na działalność

Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju, podczas której przedstawił

błędy i nieprawidłowości w pľacy Przewodniczącęgo Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji' Zdanięm
Radnego Stanisława Lolo Pľzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pľóbuje pewne

rzeczy ponownie zataić,. Radny Stanisław Lolo odczytał i złożrył na ręce Przewodniczącego Rady

Powiatu Andľzeja Gądka: oświadczenie i ľezygnację z Członka Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 32 do niniejszego protokołu.

Radny Jan Baľtosik poinfoľmował, iŻ na IV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu

25 stycznia 2019 ľoku zatwierdzony został plan i zakľes pracy Komisji Rewizyjnej, któľej jest



Członkiem. Jest to jedna znajwaŻniejszych Komisji Rady Powiatu. Radny zwrocił się z pytaniem
do Pľzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Wojtasia i Pľzewodniczącego Rady Powiatu
Andrzeja Gądka w jakim pľocencie plan pľacy Komisji Rewizyjnej w zoltg ľoku został
zrealizowany? Radny prąypomniał, iż Rada Powiatu kontľoluje działalność Zarządu Powiatu oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Mieszkańcy
Powiatu winni wiedzieć jak pracują Komisje w tym Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotľ Wąsowicz stwierdził,iŻ trudno jest Mu
się zgodzić, z tym co pľzedstawił Radny Stanisław Lolo. Pisma, któľe kierował Radny w pewnym
stopniu wykluczają Jego stanowisko. ZłoŻona ptzęz Radnego Stanisława Lolo skarga do Wojewody
Świętokľzyskiego na Uchwałę Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju została całkowicie
odrzucona, aľgumenty Radnego zostały oddalone. Przewodniczący Komisji nie sądził, Że
w sprawozdaniu będzie musiał pisać o głosie odľębnym Radnego, który został przedstawiony na
jednym z pietwszych posiedzeń Komisji przy rozpatľywaniu skargi na Dyľektoľa Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Pľzewodni czący Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji
Piotr Wąsowicz poinformował, iz dzíś czuje się zaskoczony, ale jeśli istnieje potrzeba
przedstawienia Radzie Powiatu całości koľespondencji, którą Radny Stanisław Lolo kieľował, to
jest gotów do pľzygotowania i pľzedstawienia powyŻszego. Argumenty, któľe podnosi Radny
Stanisław Lolo są zdaniem Pľzewodniczącego Komisji całkowicie bezzasadne. Do swojej pracy
w Komisji Skarg, Wniosków i Peýcji Pľzewodniczący Komisji podchodzi z największą
starannością i przeznacza duŻo czasu' aby kaŻdą skaľgę rozpatrzyć, w sposób szczegőłowy.
Pľzewodniczący Komisji Piotr Wąsowicz stwieľdził, iz nię ľozumie z czego bieľze się tak
negatywny stosunek Radnego Stanisława Lolo. Przewodniczący Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji
Piotľ Wąsowicz stwieľdził, iż spľawę uwaŻa za zamkniętą, a rezygnację Radnego z Członka
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pľzyjmuje do wiadomości. Rada Powiatu podejmie dalsze
decyzje odnoście składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Stanisław Lolo pľzytoczył zapis, iŻ: ulnioski odľzucone przez Komisję umieszcza się na
żqdanie ĺľnioskodav,cy w spľawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości, a to ani na Sesji Rady
Powiatu w dniu l3 gľudnia 20l9 ľoku pľZy pľocedowaniu uchwały, ani w Spľawozdaniuz pľacy
Komisji Skaľg, Wrriosków i Petycji nie zostało przedstawione. To obrazuje podejście
Pľzewodniczącego Komisji do pľzepisów prawa.

Pľzewodniczący Komisji Rewiąyjnej Kľzysztof Wojtaś odniósł się do zapytania Radnego Jana
Bartosika infoľmując, iż Komisja Rewizyjna miała w planie na2019 ľok 3 posiedzeniawyjazdowe.
Jedno posiedzenie odbyło się w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju' Dyrektoľ
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju pľzedstawił inťormację w spľawie ľemontów
w foľmie pisemnej, a trzecie spotkanie zaplanowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju z uwagi na uspľawiedliwioną nieobecność Pľzewodniczącego Komisji nie odbyło
się. Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Krrysztoť Wojtaś prryznał, iz plan pľacy nie został
zrealizowany w całości i wyľaził nadzieję, iż w ľoku bieŻącym będzie większa możliwość realizacji
planu pracy Komisji Rewizyjnej.
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Przewodni czący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotľ zabierając głos stwierdził, iz po

przemyśleniu, jeżeli Radnemu Stanisławowi Lolo tak bardzo za|eĘ na uzupełnieniu zapisu

w spľawozdaniu z ptacy Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji za 2019 ľok' to dokona uzupełnienia

w/w spľawozdania zgodnie zwolą Radnego.

Radny Stanisław Lolo stwierdził, iz zgodnie z zapisami Statutu jest to obowiązek, a nie rodzaj

łaski, że postąpi się zgodni e z przepisami pľawa' Ponadto dodał, iz Wojewoda Świętokľzyski

analizował pod względem prawnym Uchwałę Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na

działalności Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju, a nie odnosił

się do pracy Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji.

Przewodni czący Komisji ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Proľodzinnej Roman

Duda poinformował, iz zaplanowane na 2020 rok wyjazdowe posiedzenia Komisji z uwagi na

obecną sytuację będą musiały zostać pľzesunięte w czasie lub przepľowadzone w inny, bezpieczny

sposób.

Po dyskusji, Spľawozdania z dziaŁalności w/w Komisji Rady Powiatu w Busku - Zdroju za

ľok 2019 zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

W odniesieniu do zapytania Radnego Stanisława Lolo, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej

Gądek potwieľdził, iż Spľawozdanie z pÍacy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2079 rok,

zgodnie z deklaľacją Pľzewodniczącego Komisji Skaľg Wniosków i Petycji zostanie uzupełnione.

Ad.28
W spľawach ľóznych i wolnych wnioskach:

1. Radni Rady Powiatu otľzymali kserokopię Uchwały Nr 27lŻ020 VI Składu orzekającego

Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2020 ľoku w sprawie opinii

o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu'

2. Radny Tadeusz Jewiarz zabtú. głos w sprawie zasądzonego odszkodowania za błędy lekaľskie

w Szpitalu w Busku - Zdroju. Radny podkĺeślił, iż jest to ogľomna tragedia dla wszystkich stľon

w tym zdarzeníu. Jednakże, zachowanie Komornika, któľy za l czy Ż godziny pracy zainkasował

61 tys. z}, bez upľzedzenia zajmując konto Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju jest

wysoko nieetyczne. Zdaniem Radnego na\eŻy podaó do publicznej wiadomości nazwisko

Komoľnika, który dokonywał tych czynności. Jednocześnie Radny apeluje o zwľot tych śľodków

finansowych. W obecnej sytuacji służby zdrowia zachowanie Komornika jest naganne pod każdym

względem. Kwota, któľą Komoľnik zainkasował za 7 czy Ż godziny pľacy' to często dochód w skali

całego roku pracownika Staľostwa Powiatowego. Radny pľosi o przeana|izowanie i podanie na

kolejnej Sesji do publicznej wiadomości nazwiska Komoľnika, jak również o poinfoľmowanie Rady

Komorniczej o nieetycznym zachowaniu się tej osoby.
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3. Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz zabieľając głos stwieľdził, iż w pełni podziela pogląd

pľzedstawiony pruez Radnego Tadeusza lewiaľza. Poinformował, iŻ Dyľektoľ Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju skierował skaľgę do Prokuratury na postępowanie Komoľnika, który

zajął konto Szpitala bez wcześniejszego ostľzeżenia, mimo, Że Dyľektor Zespołu opieki
Zdľowotnej zadeklarował zapłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu. Takie zachowanie,

a szczegóInie w obecnej sytuacji jest wysoce nieetyczne' Pľokuľatuľa przeprowadzi stosowne

postępowanie wyj aśniaj ące w przedmiotowej sprawie.

4' Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przedstawił aktualną sytuację na teľenie Powiatu Buskiego

w związku z epidemią CoVID-l9. Poinformował o pracy Sĺabu Kryzysowego, który cały czas

funkcjonuj e otaz przygotowuje okľeślone pľocedury postępowania w celu zapewnienia

bezpieczeŕlstwa mięszkańców. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował o ilości osób

przebywających na dzien dzisiejszy w kwaľantannie domowej na tęľenie poszczególnych gmin

Powiatu Buskiego oľaz ilości osób objętych nadzoľem sanitarnym. Sytuacja w tym zakresie,

każdego dnia się zmienia. Zostały również .vqyznaczone 2 budynki z przeznaczeniem na

odbywanie kwaľantanny zbiorowej' Ponadto dokonane zostały zmiany w zakľęsie

funkcjonowania Starostwa Powiatowego z zachowaniem zasad bezpieczenstwa zaľówno dla

pľacowników jak i petentów. RozwaŻany jest ľównież aspekt ľotacyjnej pracy zdalnej dla

pracowników Starostwa w celu zapewnienia ciągłości pracy. Na stľonie internetowej i BIP
Starostwa Powiatowego zamieszczone zostały stosowne informacje dotyczące funkcjonowania

i załatwiania spľaw w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy

Kolarz zvłrócił się z apelem do wszystkich mieszkańców Powiatu Buskiego o pozostawanie

w domach i ograniczanie wyjśó do minimum.

5. Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz poinformował o ważnym pľogľamie pľojektu rządowego
jakim jest Centralny Poľt Komunikacyjny - linia kolejowa Nľ 73. PowyŻsza inwestycja jest jak

najbardziej potrzebna i koľzystna dla ľozwoju miasta i gminy Busko - Zdrój oraz cał.ego kľaju,

niemniej jednak Zapľoponowany pľzebieg tej linii był nie do pľzyjęcia i został poddany do

konsultacji.

6' Radny Jan Bartosik zabierając głos w uzupełnieniu zgłoszonego wcześniej pytania

i braku otrzymania naleŻytej odpowiedzi stwieľdził, Że plan i zakĺes kontroli Komisji Rewizyjnej

na 2019 ľok pÍzyięty przez Radę Powiatu, został wykonany w 33%o. Radny stwierdził tőwnieŻ, iŻ

w przypadku nieobecności Pľzewodniczącego Komisji, zastępstwo pełni Wicepľzewodniczący
Komisji, poza tym absencja Pľzewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczyła miesiąca gľudnia,

więc ptzez l l miesięcy Komisja Rewizyjna powinna w pełni pracować.

7' Radny Jan Baľtosik poinformował, iŻ zgodnie z ustawą z dnia 5 kwietnia 20ll roku

o działalności leczniczej Staľosta Buski jest organem twoľzącym Zespół opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdľoju. Faktem jest, że 28 lutego 2020 ľoku miała miejsce potężna egzekucja

komorniczazkonta Szpitala. Radny zwľócił się z pytaniem do Staľosty Buskiego, co Jego zdaniem

należało zľobić, żeby uniknąć egzekucji komoľniczej, a szczególnie, aby nie ponosió dodatkowych

kosztów ok. 61 tys. zł. Według Radnego, Szpitala nie staó było na wypłacenie tych dodatkowych

śľodków finansowych. Pewne działania można było podjąć: juŻ wcześniej, na prrykład na sali
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sądowe.i zawrzeć odpowiednie poľozumienie między wieľzycielem a dłużnikiem, uprzedzić, czy teŻ

zaskaľŻyć, czynności komornicze. Radny poinfotmował, iż jako przedstawiciel Wojewody

Świętokľzyskiego w Radzie Społecznej przy Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju ma

rozeznaniejak Szpital funkcjonował'wcześniej, a jak funkcjonuje obecnie' Radny przytoczył dane

z20|9 roku na temat ilości ogółem zaopattzonych pacjentów, ilości hospitalizowanych pacjentów

oľaz ilości wykonanych zabiegów opeľacyjnych w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

Radny wskazał konieczne do wykonania inwestycje w związku z nałoŻonymi przez Sanepid

zaleceniami. Radny podkľeślił, iŻ zdrowie í Życie jest bezcenne, jest to oczywiste i szczeľzę

współczuje Poszkodowanym' jednak zwľócił uwagę' iż empatia winna być w tej sytuacji i z jednej

i z dľugiej strony. Kolejne tak wysokie odszkodowanię oznaczać będzie z punktu widzenia

ekonomicznęgo zaprzestanie działalności Szpitala w Busku _ Zdľoju. Radny Jan Bartosik złoŻył

podziękowanie dla całego peľsonelu medycznego, szczegőlnie w obecnej sytuacji w związku

z epidemią CovID-l9.

8' W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował,iŻZarząd Powiatu był

i jest w stałym kontakcie z Dyrektorem Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Zarząd

Powiatu w trybie ekspresowym wydał Dyrektoľowí ZoZ zgodę na zacíągnięcie zobowiązania,

celem dokonania spłaty odszkodowania. Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iz Dyrektoľ

ZoZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak osobiście kontaktował się z Poszkodowanymi, informując

o teľminie zapłaty odszkodowania w ciągu 2-3 dni. Działania Komoľnika były jednak błyskawiczne

i bez uprzedzenia nastąpiło zajęcíe konta Szpitala, mimo deklaracji Dyľektora ZoZ o zapłacie

odszkodowania, mając świadomość, ŻekaŻdy dzieŕĺ zwłoki generuje odsetki. Komornik staľał się

vłyprzedzić, działania Dyľektoľa ZoZi to zrobił. Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdľoju złoŻył skaľgę na czynności komornicze do Pľokuratury. Starosta Buski poinfoľmował, iż
Żaden Szpital nie jest w stanie ubezpieczyć się do takiej wielkości szkody. Są to ogromne koszty

dla Szpitala i płacimy je wszyscy, poniewaz Szpita| ma w tej chwili ogľaniczone możliwości

ťtnansowe. Wszystko to co zostało wypracowane teraz trzeba przeznacz!ć na zapłatę

nieprzewidzianego wypadku - odszkodowania. Staľosta Buski poinfoľmował, iz podejmowane są

działania, aby zap|anowane w Szpitalu inwestycje nie były zagroŻone. Szpital dzięki pomocy

rządowej otrzymał kwotę 700 tys. zł. Również skieľowany zostanie do Wojewody

Świętokrzyskiego wniosek o środki z rezeľvq celowej na budowę łączníka w Szpitalu. Staľosta

Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ na dzieÍĺ dzisiejszy Szpital zapłacíł wszystkie należności,

natomiast czekamy na rczstrzygnięcie Prokuľatuľy w zuĺiązku ze złoŻoną skargą na czynności

komornicze.

9. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poinÍbrmował, iŻ zgodnie z zapisami Statutu

Powiatu Buskiego Rada Powiatu okľeśla liczbę Członków Komisji. 'Vlr związku ze złoŻeniem

ľezygnacji z Członka Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji przez Radnego Stanisława Lolo' na

następnej Sesji Rady Powiatu powinna zostai podjęta stosowna uchwała o zmianie uchwały

w sprawie powołania Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji. Komisja może |iczyć 4 osoby,

ľepľezentowane ptzez wszystkie Kluby Radnych.

l0. Radny Stanisław Lolo zwrócił się do Staľosty Buskiego z pytaniem, ozy na terenie Powiatu

Buskiego osoby powľacające zzagtanicy zwłaszczaz'Włoch stosują się do zasad kwaľantanny i czy
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powŻsze kontrolowane jest przez odpowiednie służby? Z informacji podawanych przez media
wynika, Że nie wszystkie osoby stosują się do zaleceń.
W odpowiedzi na powyższe Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował, iŻ na terenie Powiatu
Buskiego na dzień dzisiejszy nie ma infoľmacji o osobach powracających z zagranicy
i niepľzestľzegający ch kwaľantanny.

l l. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinfoľmował o przypadkach nie stosowania się
osób objętych kwaľantanną do obowiązujących pľzepisów.

Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował, iż o wszystkich takich przypadkach naleĘ infoľmowaó
odpowiednie służby. Jest to kwestia wspólnej świadomości i odpowiedzialności, celem
ogľaniczen ia rozprzestrzeniania się koronawiľusa.

12. Radny Jeľzy Kordos zwrócił uwagę na pľzepisy dotyczące kieľowców TIR-ów, któľzy
powľacają zzagtanicy, a nie podlegają obowiązkowi kwaľantanny.

Á.d.29
Wobec zrea|izowania porządku obľad, Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując
wszystkim obecnym za udział o godz. 10.55 zamkný Xu Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

Na tym pľotokół zakoŕlpzono i podpisano.
Protokól spoządzila: / /
BarbaraBanď -4aĄ(,/

Niniejszy pľotokół stanowi zwięzłą, skľóconą wersję pľzebiegu posiedzenia XVI Sesji Rady
Powiatu w Busku -Zdľoju, któľa odbyła się w dniu 20 marca 2020 ľoku. Dokładny jej pľzebieg
zawieľa nagľanie, udostępnione na stľonie Biuletynu Informacji Publicznej Staľostwa Powiatowego
w Busku _ Zdľoju.
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