
Znak: Ill{. 0002.2 .17.2020

Protokól Nr XVII /Ż0Żĺ)

z Sesji Rady Pĺlwiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 29 maja 2020 roku
lV sali konfcrcncyjne.j Staľostwa Powiatowego

w Busku - ZĺJroju

rv Sesji udzial wzięli:

- Radni Racly Powiatu w Busktr - Zclľo.iu

Lista obccnoŚoi ľaclnych stanowi załqcznik nr l do nirriejszego pľotokołu.

Poľządck obľad:

1' otwaľcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwieľdzenie quoľum.

3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4' Przyjęcie pľotokołtl z XVI Sesji Rady Powiatu.
5' Spľawozdanie Zarządu Powiatu z'działalności za okres pomiędzy ses.iami.

6. Pľzeclstawienie pr'Ĺel.7'arz'ąd Powiatu w Busktt - Zclľo.iu Raclzie Powiatu ľapoľttt o stalrie Powiatut

Btrskiego za ľok Ż019.

7. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busku - Zclľo.itr w spľawic zmian w budzccie l)owiatu

lluskiego w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawie pľzeniesieri w wydatkach budzetu

Porviattt BLlskiego rv 2020 ľoktl.

9. Pocljęcie trcliwały Rady Powiattt w Busku - ZdľojLr w spľawic znriany trcliwały Nľ XIV/147l2O|L)

Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z clnia 30 gľuclnia 2019 ľoku w spľawic Wieloletniej Pľognozy

Iiinansowe.j clla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
10. ĺ'ocl.ięcie tlcllwały Racly Powiatu rv Btrsku - ZdľojLr w spľawic okľeŚlenia zadań oraz poclziałtl

śľoclków z Państwowego Irunduszu Rehabilitacji os(lb Niepełnospľawlryclr, pľzypacla.iących wedłrrg

algoľytmlt w 2020 ľoku rra realizaoj ę zadań z zakľesu ľehabilitacii zawodowej i społecznej

osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim.
l l ' Pod.jęcie uclrwały Rady Powiatu w Busktl - Zclľoju w spľawie wyrazenia zgoc|y na

wydzieľŻawienie powieľzchni uzytkowej zna.jdującej się w buclyrrkur głównynl Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľojrr.

12. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľojrr w spľawie zmiany trclrwały Nľ
XlX/l7712012 Rady Powiatu w Bttsku - Zclro.itr z dllia 30 nlaia Ż0lŻ ľ. w spľawie uchwalenia



Regulaminu przyznawania nagľód dla nauczycie|i za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyłączenia Pľzedszkola

Specjalnego w Busku - Zdľoju zZespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju.

14' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie likwidacji Przedszkola

Specjalnego w Busku - Zdľoju.
15.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju w sprawie zmiany uchwałyNľIIIi
2412018 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 31 gľudnia 20l8 roku w spľawie ustalenia składu

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
16. Spľawozdanię z działalności Społecznej Stľaży Rybackiej okľęgu Kieleckiego Polskiego

Związku Wędkarskiego za rok 20l9 oraz Spľawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej

Powiatu Buskiego za ĺok2019'
l7. Sprawozdanie z działa|ności Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Za

20l9 ľok wraz zwykazem potrzeb w zakľesie pomocy społecznej ipíeczy zastępczej.

l8. ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego.
19. Informacja na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia iaktywizacji lokalnego

rynku pľacy oraz o stanię bezrobocia w 2019 ľoku na teľęnie Powiatu Buskiego, a takŻe

Spľawozdanie za 2019 ľok z rea|izacji Powiatowego progľamu pľomocji zatrudnienia otaz

aktywizacji lokalnego rynku pľacy na lata 20|l - 2020.

20. Spľawozdanie z rea|izacji Programu Współpľacy Powiatu Buskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2019 roku.

21. Sprawy rőŻne iwolne wnioski.
2Ż. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

obľadom przewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu' który powitał zebľanych

i o godz. 9.00 otworzył XVII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek

informacyjny wynikaj ący Z art. l3 ogólneg o Íozpotządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował, iŻ:

}Administratoľem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

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

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

rea|izacjí obowiązku transmitowania i rejestľacji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą

urządzen ľejestrujących obraz i dŹwięk oraz ich udostępniania na podstawie aft. l5 ust. la ustawy

zdnia 5 czerwca 1998 ľ. o samoľządzie powiatowym.

}obowiązek infoľmacyjny w pozostałynr zakľesie został zręa|izowany popÍZęz zamieszczenie go

na stronie inteľnetowej administľatoľa oÍaz na drzwiach sali, w ktirej odbywają się obľady Sesji

Rady Powiatu w Busku - Zdroju.



Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy |9 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

l9 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

Ad.3
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinťoľmował o autopopľawkach wprowadzonych do

pľojektów uchwał będących pľzedmiotenr obľad dzisiejszej Sesji, omówionych na posieclzeniach

Komisji Rady Powiatu, związanych m. in. ze zmianą publikatoľa.

Radny Jan Baľtosik zgłosił wniosek o wycofani e z porządku obrad pkt 6 w bľzmieniu:

Przedstawienie przez Zarzqd Powiatu w Busku - Zdľoju Radzie Powiatu raportu o stanie Pov,iatu

Buskiego za rok 2019.

Po udzieleniu wyjaśnień przez PrzewodnicZącego Zaľządu Jerzego Kolaľza, iz w dniu dzisiejszym
wszyscy Radni otľzymali w/w raport i będzie on pľzedstawiony Radzie Powiatu, natomiast jego

przyjęcie nastąpi na kolejnej Sesji podczas pľoceduľy absolutoryjnej, Radny Jan Baľtosik wycofał

swój wniosek,

Proponowany porządek obľad został pľzyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

Ad.4
Protokół Nľ XVI 12020 z
został pľzyjęty pľzez Radę

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - I

Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maľca 2020 ľoku

Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

u,strzymał się - l
Ad.5
Sprawozdanie Zaruądu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 20 maľca 2020 ľoku do

clnia 29 maja Ż020 roku, pľzedstawił Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz.
W okľesie tym Zarząd odbył 8 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zaľządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nr 2 do niniejszego pľotokołu.

Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował ľównieŻ o zmianie na stanowisku

Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroiu' obecnie nadkom. Maľcin Chatys pełni

obowiązki Komęndanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju.



Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

W odnięsieniu do sprawozdania Radny Jan Bartosik zwľócił się z pytaniem o cenę jednostkową

laptopów zakupionych dla uczniów szkół pľowadzonych przez Powiat Buski oľaz o Fiľmę, któľa

wygľała przetarg w pľzedmiotowym zakľesie.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz udzielił stosownych wyjaśnień, informując jednocześnie, iż
na stľonie BIP Starostwa Powiatowego zamieszczona została informacja o wynikach w/w

pľzetaľgu. Spośľód 5 ťrľm bioľących udział w przeÍargu wybľano najtańszą ofeľtę Firmy z siedzibą

w Warszawie, a cena jednostkowa to - 2776,1l zł (w tym VAT 23%).

Radny Stanisław Lolo poinfoľmował, iz w wypowiedzi Pľzewodniczącego Zaruądu dopatľzył się
pewnych nieścisłości dotyczących ľozstľzygnięcia w zakľesie złoŻonego do Pľokuratury

zawiadomienia w spľawie dotyczącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Radny Stanisław Lolo zwľócił się zatem z pľośbą o opublikowanie powyŻszych dokumentów na

stľonie inteľnetowej Staľostwa Powiatowego jako infoľmacji publicznej lub dostaľczenie kopii

dokumentów w pľzedmiotowym zakresie.

W odniesieniu do powyższego Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarzzobowiązał się do ľozeznania

czy wlw dokumenty mozna opublikować na stronie inteľnetowej' Dodał, iż Prokuratuľa umoľzyła

postępowanie w tej spľawie nie dopatľując się Żadnych znamion pľzestępstwa.

Ad.6
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju Jeľzy Kolarz przedstawił Radzie Powiatu

Raport o stanie Powiatu Buskiego zarok}}lg - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do

niniejszego protokołu wtazZlistą potwierdzającą odbiór przez Radnych Rady Powiatu w Busku -

Zdroju - Raportu o stanie Powiatu Buskiego zarok2019.

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiatu ul Busku - Zdroju u, sprawie zmian u, budŻecie Powiatu Buskiego

w 2020 roku.

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

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

uchwały.

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

uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęÍa przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymal się - I

Uchwała Nr XVII l 186 t2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 ľoku

w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku - stanowi załqcznik nr 4 do

niniejszego pľotokołu'



Ad.8
Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w wydaĺkach budzetu

Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Pľzewodniazący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały'

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

uchwały.

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

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

v,,sĺľzymał się - 2

Uchwała Nr XVII t l87 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż9 maja 2020 roku

w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku - stanowi

załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Ad.9
Podjęcie uchu,ały Rady Powi(]tu w Busku - Zdroju u, sprawie zmiany uchwały Nr XIV/]47/20]9

Rady Powiatu w Busku - Zdroiu z dnią 30 grudnia 20]9 roku w sprawie lľieloletniej Prognozy

Finansowej dla Powiatu Buskiego ną ląta 2020 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy
uchwały.

W związku z Iym, Że pozostali
uchwały wraz Z autopopľawką

Kolaľz ornówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w projektu

I{adni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zct - 18

pľzeciv, - 0

wsĺľzymał się - I

Uchwała Nľ XVII t 188 t20Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 ľoku

w sprawie zmiany uchwały Nľ XIV/l47l20l9 Rady Powiatu w Busku ' Zdroju z dnia 30

gľudnia 20l9 ľoku w spľawie Więloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2020 - 2030 - stanowi załqcznÍk nr 6 do niniejszego protokołu.



Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu ýv Buskll - Zdroju ý| Spľ(ľwie okľeślenią ządań oraz podziału
środków z Pańslwowego Funduszu Rehabilitacji Osĺib Niepełnosprawnych, przypadajqcych według
algoryĺmu w 2020 roku na ľealizację zadań z zclkre,su rehabiĺitacji zau,odowej i społeczne.j

osób niepełnosprawnych w Powiecie Bu.skim.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz onrówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały'

W związku z tym, Że pozosÍali Radni nie zabierali głosu' Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały wľaz Z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała zosÍała ptzyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nr XVII l l89 120Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdrojrr z dnia 29 maja 2020 ľoku
w spľawie określenia zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu w 2020 ľoku na ľealizację zadan

zzaktesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim -

stanowi załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 11

Poĺljęcie uchwały Rady Powiaĺu lil Busktl -

wydzierżawienie powieľzchni uŻytkowej znajdtłjqcej
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju.

Zdrĺju w sprawie ylyľażenia zgody na

się u, budynku głóu,nym Zespołu opieki

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do ilw pľojektu

uchwały'

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

uchwały wtaz Z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstľzymal 'się - 0



Uchwała Nľ XVII ĺ |90 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 29 map 2020 roku
w spľawie wyrażenia zgody na wydzieľŻawienie powieľzchni uzytkowej znajdującej się w budynku
głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju _ stanowi zołqcznik nr 8 do

niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powialu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nľ XIX/ l 77/201 2

Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r' w spľawie uchwalenią Regulaminu
pľzyznawania nagľód dla nauczycieli za osiqgnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

uchwały wraz Z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍZęZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVII l lgt 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 ľoku

w spľawie zmiany uchwały Nľ XIX/l77l20I2 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia 30 maja

2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminv przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia

w pľacy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego

protokołu.

Ad. 13

Podięcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju u, sprawie wylqczenia Przedszkola

Specjalnego w Busku - Zdroju z Zespołu Szkóĺ Specjalnychw Busku - Zdroju'

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodni czący Zarządu Jerzy

uchwały'

W związku z tym, że pozostali
uchwały wraz z autopopľawką

Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w projektu

Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

pod głosowanie'



Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - I

wstľzymał się - l
Uchwała Nľ XVII l |g2l2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 29 maja 2020 ľoku

w spľawie wyłączenía Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych

w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik nr I0 do nilliejszego pľotokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie likwidacii Przedszkola

Speci alnego w Busku - Zdroju.

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

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały.

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

uchwały wÍaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 2

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nr XVII l |g3 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdrojl z dnia Ż9 ma1a 2020 roku

w spľawie likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju - stanowi załqczník nr 11 do

niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchluały Rady Powiatu v, Busku - Zdro.ju w

Rady Powiatu vl Busku - Zdľoju z dnia 3I grudnia
osobov,ego Komis.ii Skarg, ĺľniosków i Petycii.

sprawie zmiany uchu,ały Nr III/24/20l8

20t8 roku v, spľau,ie u.stalenią skĺadu

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

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w projektu

uchwały. Ponadto poinfoľmował,iżzgodnie z wcześniejszymi ustaleniamí oraz zapisami w Statucie

Powiatu Buskiego, w skład Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji wchodzi od 3 do 5 Radnych'

W związku z rezygnacją Radnego Stanisława Lolo w/w Komisja będzie liczyła 4 Radnych'

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

uchwały wraz Z autopoprawką pod głosowanie.



Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]6

przeciw - I

wstrzymał się - 1

l Radny nie brął udzialu w głosowaniu

Uchwała Nľ XVII l 194 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku

w spľawie zmiany uchwały Nr IIIl24lŻ0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l grudnia

2018 roku w spľawie ustalenia składu osobowego Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji - stanowi

załqcznik nľ 12 do niniejszego protokołu.

Imienny vłykaz głosowań pľzepľowadzonych podczas XVII Sesji Rady Powiatu W Busku

Zdroju w dniu 29 maja 2020 ľoku - stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 16

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej okľęgu Kieleckiego Polskiego Związku

Wędkaľski ęgo Za rok 201 9 orcz Spľawozdanie z działalności Społecznej StraŻy Rybackiej Powiatu

Buskiego za rok2019 - wbrzmieniu stanowiącymzałqcznik nr 14 í I5 do niniejszego pľotokołu

- zostały pľzyjęte pÍzez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 17

Spľawozdanię z działa|ności Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za 2019

ľok wÍaz z vłykazem potľzeb w zakľesie pomocy społecznej i pieczy zastępczej - w bľzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu - zostało ptzyjęte pÍzez Radę Powiatu

do wiadomości'

Ad. l8
ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik

nľ l7 do ninieiszego pľotokołu - została przyjęta ptzez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 19

Infoľmacja na temat realizacji zadan w zakresie pľomocji zatľudnienia i aktywizacji lokalnego

rynku pľacy oraz o stanie bezľobocia w 2OI9 ľoku na teľenie Powiatu Buskiego' a takŻe

Spľawozdanie za 2019 ľok z rea|izacji powiatowego pľogľamu pľomocji zatrudnienia oraz

aktywizacji lokalnego rynku pľacy na lata 20Il - 2020 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik

nr 18 i 19 do niniejszego pľotokołu - zostały pľzyjęte pľzez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad.20
Spľawozdanie z rea|izacji Pľogľamu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2019 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu - zostało

przyjęte pľZez Radę Powiatu do wiadomości.



AĺJ.2|
W sprawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

1. Radni Rady Powiatu otľzymali kseľokopię Uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29

o spľawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego
mienia jednostek samorządu terytoľialnego i objaśnieniami
nr 2I do niniejszego protokołu.

Nr 64120Ż0 VI Składu oľzekającego
kwietnia 2020 roku w spľawie opinii
za 20|9 ľok wľaz z informacją o stanie

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik

2. Radny Grzegorz Jankowski w nawiązaniu do spľawy dotyczącej wypłaty wysokiego

odszkodowania przez Zespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, zwľocił się z pytaniem cry
pľawdą jest, że Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju musiał zaciągnąć kolejny

kľedyt, aby zapłacić wiw należności? Radny zwrőcił się z pytaniem, co Staľosta Buski zrobił w tym

zakresie, bioľąc pod uwagę, iŻ na początku poszkodowana rodzina chciała załatwić Sprawę

polubownię? RównieŻ, zdaniem Radnego Grzegorza Jankowskięgo wypłata odszkodowania nie

IeŻała w gestii Dyrektora ZoZ,lecz Starosty iZarządu Powiatu. Śľodki finansowe powinny być

wygospodarowane przez Zaruąd Powiatu, bęz konieczności zaciągania kolejnego już kľedytu

w parabanku, powodtljącego zadłuŻanie się Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iŻ spľawa ta była

omąwiana na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroiu. Zdarzenie, o którym mowa miało

miejsce kilkanaście lat temu' Ówczesny Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju nie

podjqł pľóby zav,arcia ugody z rodzinq i sprawa po latach wľóciła' Sqd zasqdził wysokie

odszkodowanie orąz renĺę. To nie Zarzqd czy Rada popełniła błqd lekarski, więc nie odpowiada za

to. Za powyższe odpowiada Szpital. Dyrekĺor Ze.społu opieki Zdľowotnej u, Busku - Zdroju, aby

szybko wypłacić odszkodou,anie zaciqgnqł sĺosowne zobowiqzanie finansou,e, naĺomiasÍ będzie

dochodził również roszczeń z powództwa cywilno - prawnego i z ubezpieczenia od osób, kĺóre

dopuściły się błędu lekarskiego

3. Radny Piotr Wąsowicz zabietał głos w sprawach:

- W nawiązaniu do wcześniejszego wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Radny Piotr

Wąsowicz zwľócił się z pytaniem do Staľosty Buskiego, jakie zostały podjęte wspólnie

z Burmistľzem Miasta i Gminy Nowy Korczyn działanía w zakľesie rozwiązania pľoblemu

mieszańców wsi Czarkowy w zakresie odwodnienia drogi powiatowej.

ĺľ odniesieniu do povlyższego Starosĺa Buski ,Ierzy Kolarz poinfoľmował, iż na ľazie nie

podejmował wspĺilnie z Burmistľzem Miasta i Gminy Now! Korczyn działań w ząlĺresie roan,iqzania

problemu mieszkąńców wsi Czarkowy w zalcresie odu,odnienia drogi pouliatowej, w zwiqzku

z ogłoszeniem pľzez ĺľody Polskie programu budowy wałów, co być może poałoli roałiqzać w/w

problem' Jednocześnie Staľosta Buski zobowiqzał Dyľektora Powiatowego Zaľzqdtł Dróg w Busku -

Zdroju do skontaktowania się z Buľmistrzem Miasta i Gminy Nowy Korczyn, w celu uzgodnienia

ewentualnych doraźnych działari u, omawianym zakresie.
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- Radny Piotľ Wąsowicz zwrőcił się z pytaniem w jakim okľesie dokonywany jest przeg|ąd

i napľawa dróg powiatowych po zimie? Radny zwľócił uwagę na duże ubytki i wyłamania po obu

stronach na drodze powiatowej Łagiewniki - Elżbiecin - Podgaje oraz ogzyszczenie rowu po lewej

stľonie w m' Łagiewniki.

ĺľ odniesieniu do powyŻszego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż przegląd dróg

powiatowych po zimie odbywa 'się wczesnq wiosnq. Został już rozstrzygnięý pľzetarg

w przedmiotowym ząkľesie i przy korzystnych warunkach pogodowych powyższe pľace będq

reąlizowane.

- Radny Piotľ Wąsowicz poľuszył sprawę pisma z Ministeľstwa Zdrowia w odpowiedzi na wniosek

Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w zakľesie wspaľcia finansowego

modernizacji oddziału Choľób Zakażnych w celu dostosowania go do wymogów sanitarno-

epidemiologicznych. Stanowisko Ministerstwa w tej spľawie jest bardzo niekoľzystne. Informuje

o braku możliwości dofinansowania, pozostawiając to w gestii organu załoŻycíe|skiego. Pod

znakiem zapytanía pozostaje dalsze funkcjonowanie oddziału Chorób Zakażnych w Zespole

opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju.

Starosta Buski Jeľzy Kolarz odniósł się do w/w pisma Ministeľstwa Zdrowia, przyznajqc, iż jest ono

niekorzystne. Powiat Buski jest organem założycieĺskim dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju, ale skoro nakazuje się utrzym1nvanie oddziału Chorób Zakaźnych w gotowości, to powyższe

winno być popaľĺe odpowiednim do.ĺinansowaniem, Należy podjqć decyzję co do dalszego

funkcjonowania w/w oddziału' Na wniosek Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdľoju, Rada Pov,iatu może podjqć decyzię o lilałidacji oddziału Choľób Zakaźnych.

4. Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek, aby Komisja Rewizyjna przepľowadziła kontľolę zasadności

ľealizacji wydatków na bieżące potrzeby w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach

w 2019 roku, któľej wyniki zostaną stosownym pľotokołem przedstawione Wysokiej Radzie'

Radny dodał, iŻ opľőcz kontľoli planowanych Komisja Rewizyjna może pľzepľowadzać, ńwnieŻ
kontrole dorużne na zlecenie Rady Powiatu.
PowyŻszy wniosek został pľZyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - ll
pľzeciw - 3

wsĺľzymał się - 5

5. Radny Stanisław Lolo zwľócił się z zapytaniem odnośnie zamknięcia w związku z ľemontem

drogi powiatowej obok Europejskiego Centľum Bajki w Pacanowie. Na Sesji w miesiącu grudniu

20l9 ľoku Staľosta Buski informował, iż droga ta będzie wyłączona z ľuchu na kľótko, tylko na

cZaS ľemontu. Starosta informował ľównież, Że na zamknięcie dľogi potrzebna jest zgoda Powiatu

i wiąŻe się to ľównieŻ z poniesieniem opłaty zakaŻdy dzien wyłączenia dľogi z ľuchu. obecnie jest

już koniec miesiąca maja, a w/w dľoga nadal jest zanrknięta. W związku z powyŻszym Radny

zwrócił się z pytaniem ile Euľopejskie Centrum Bajki w Pacanowie przekazało lub pľzekaŻe

środków Íinansowych Powiatowi Buskiemu?
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ĺľ odniesieniu do powyższego Slaľosĺa Buski Jerzy Kolarz poinJbrmował, iż za zajęcie pasa

drogowego, celem posadowienia jakichkolwiek urzqdzeń obcych oczywiście nakłądąne Sq StoSowne

opłaĺy. Natomiasĺ opłaý nie sq naliczane, w pľzypadku gdy inwesýcje w drodze wpływajq na

ulepszenie nawierzchni, Przebudowa odcinką drogi powiatowej jest na wniosek Europejskiego

Centľum Bajki w Pacanowie i wiqże ,ĺię z czasowym zamknięciem do zakończenia prac.

6. Radny Stanisław Kľzak zgłosił wniosek o wystąpienie do Marszałka Województwa

Świętokrzyskiego z pľośbą o wygospodaľowanie środków finansowych na uruchomienie' wzorem

innych samoľządóW programu dotyczącego dofinansowania budowy zbioľników wodnych na

deszczówkę na terenie Powiatu Buskiego' Bioľąc pod uwagę ostatnie suche lata i ograniczenia

w zuŻyciu wody, wniosek jest jak najbaľdziej zasadny. Dofinansowanie w zakľesie budowy

zbioľników na deszczówkę pozwoli ogľaniczyć, w czasie suszy zużycíe wody wodociągowej,

a w czasie intensywnych opadów rozwiąŻe problemy naoczyszczalniach ścieków.

PovłyŻszy wniosek został przyjęty przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

I Radny był nieobecny na sąli obrad

7. Radna Teresa Kľupska zwrőciła się z pytaniem o plany zagospodarowania budynku w Winiarach

po pľzeniesieniu Placówki opiekuńczo - Wychowawczej do nowej siedziby. Radna pľzypomniała

historię powstawania tego budynku. Radna Teresa Kľupska zwrőciła się ľównieŻ z pytaniem

odnośnie przejścia obecnego personelu Placówki opiekuńczo - Wychowawczej do nowego

obiektu oraz czy obecny Dyrektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej, w stosunku do któľego

jest wiele zarzutow nadal będzie pełnił tę funkcję? Ponadto, czy w Placówce opiekuńczo -

Wychowawczej jest zatľudniona pielęgniarka oraz jak zostało zagospodarowane dľzewo i jakie

koľzyści finansowe pľzyniosła wycinka dľzew w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej

w Winiarach?

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Koĺarz poinformował, iż decyzjcl o przeniesieniu

placówki podyktowana.iest wprowadzeniem standardów doýczqcych liczby dzieci. Ną koniec 20]9

ľoku v) Placówce przebywało 2] dzieci. W rokl'l bieżqcym kiĺku wychowankólv zostąnie

usamodzielnionych i pozostanie ok' t 5 osĺib' Pozosĺawienie ĺych wychowanków w ĺak dużym

obiekcie spowoduje znaczny ulzrosl kosztĺiu, utrzymania. Stqd decyzja o przeniesieniu Placóv,ki

do mniejszego obiektu od września, a być może dopieľo z końcem bieżqcego ľoku' To nie Starosĺa

czy Zarzqd Powiaĺu będzie decydou,ał o povlyższym, lecz Rąda Pov,iatu w Busku - Zdroju. Nie

zapadły również jeszcze Żadne decyzje Co do zagospodarowania budynku u) Winiaľach.

o powyższym decydować będzie również Radą Powiatu. odnoszqc się do osoby Dyrekĺora

Plącówki opiekuńczo - LIĺychowawczej u, Winiąrąch, Sĺarostą stv,ierdził, iż mimo tego, że były

skargi, to nie zostały one potwierdzone. Konĺ'rolą Wydziału Polityki Społecznei Śu,iętokrzyskiego

Urzędu Wo.jewódzkiego nie potwierdziła, iż skargi sq prawdziwe. Dyrektoľ nie ma jakiegokolwiek
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prawomocnego skazania jakimko\rir|ę ylyľokiem 'sqdoulym, który zabraniałby mu pełnienia funkcji
publicznei. Dyrektor realizuje swoje zadania, a w zwiqzku z dzisiejszym wnioskiem, również

Komisja Rewizyjna będzie miałą moŻliwość kontroli w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej

w ĺĺ/iniaľąch, odnoszqc się do pytania w zalcresie peľsonelu, Starosta Buski poinJbrmował, iż
planowane jest przeniesienie, a nie liĺałidacja Placówki opiekuńczo - Iľychowawczej, zotem

przeniesienie nastqpi wraz Z personelem oczyvliście.ieśli wyrazi zgodę. odpowiadajqc na pytanie

Radnych Stanisława Lolo i Jana Bartosika Stąrosta Buski poinformował o ilości etątów i ilości
pracowników zatrudnionych v, Placóu,ce opiekuńczo - Wychowawczej w łViniarąch. Jest to 2ő

pracowników, w ĺym I5 zaĺrudnionych na pełny etaĺ i lI na etaty niepełne. Dodał, iż w Placówce
opiekuńczo - ĺ,Tychowawczej w Iľiniarach brak jest zaĺľudnienia pielęgniarki. Ponądto Starosĺa

Buski raz jeszcze pľzedstawił iffirmaqję w zakresie zlecenia i pľoceduľy wycinki drzew

w Plącówce opiekuńczo - ĺľychowawczej w ĺil'iniarach oraz zagospodarowania w/w drzewa po

wycince.

8. Radny Tadeusz Jewiaľz powołując się na zapisy Uchwały Regionalnej Izby obrachunkowej

w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 ľoku w spľawie opinii o spľawozdaniach z wykonania budżetu

Powiatu Buskiego Za Ż0|9 rok wraz z infoľmacją o stanie mienia jednostek samoľządu

teľytoľialnego i objaśnieniami, stwieľdził, iŻ dane wykazane w w/w Uchwale nie potwierdzają

stanowiska Starosty Buskiego, iŻ "Rzqd łata dziury kosztem samorzqdów''. Realizacja dochodów

Powiatu Buskiego nie potwierđza powyŻSzego.

Starosta Buski nie zgodził się z w/w tezq. Szczególowa analiza budzetu Powiatu Buskiego dokładnie

pokazuje niedoszacowanie w ciqgu ostatnich lat w zakľesie subwenc.ji oświatowej. oświata jest

zadaniem własnym Powiatu, ale środki ncl ten cel winien zapewnić budżet państwa.

9. odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w spľawie teľminu montażu

klimatyzacji na sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego, Staľosta Buski Jerzy Kolaľz
poinformował, iŻ ewentualne decyzje podjęte zostaną po podsumowaniu II kwaľtału br., na dziś nie

ma decyzji w pľzedmiotowej spľawie.

l0. W odpowiedzi na zapytarlie Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego, Staľosta Buski Jerzy Ko|arz

zapewnił, iz Szkoły pľowadzonę przęz Powiat Buski są w pełni przygotowane do przeprowadzenia

egzami nów matuľalnych z zachowaniem zalecen w związku z COVI D- l 9.

11. Starosta Buski .Ieľzy Kolarz zachęcił Radnych do udziału w uľoczystości z okazji 3O-lecia

samorządu teľytorialnego.

Ad.22
Wobec zrealizowania poľządku obľad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując

wszystkim obecnym za udział o godz. l l.30 zamknął XVII Sesję Rady Powiatu

w Busku - Zdľoju.

13



ľ.{B ttŕm pmgbkffi. mfońoenľ"m ĺ Fođpĺsĺmo.
fuqĺE|ĺÜÜ'sB' ü
BňüEnE*ĺď

Nĺd$jisfif ptoto*ff *gffito!łđ ädęďfu *ľúoory'w@ę pľa&tegtn pooiaĺkmĺa }tr'ü $wJÍ Raüy
Fon'ĺ*m w Bug|nr . äđmj'g kĺórn o&ľün o'Ę w đľlin 39, mąĺa 2CI20 ľ ku" Dokłnđn'y jąi @ĺt'
znrrylgn ÍĘg'Eüią rĺđorynĺons ľrn,stľonĺe Biutotľfi[l Iĺeľnaojí Publĺcaqi stár_osM"BCIY#etÜüt$go

uĺ ErłE}u -Edľ,-o}L

14


