
Znak: BR. 0002.2 .18.2020

Pľotokól Nľ XVIII 12020

z Sesjĺ Rady Powiatu w Busku - Zĺlroju
ktĺĺra odbyla się w dniu 14 sieľpnia 2020 ľoku
w sali konÍ'e ľencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - ZĺJroju

w Sesji udzial wzięli:

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju

oÍa.z

Skaľbnik Powiatu _ Aľtuľ Polniak
Sekľetaľz Powiatu - Jel'zy Słuzalski

Listy obecrrości ľadnych oÍaz Zapĺ'oszonyclr osĺib stanowią załĺ1czniki nr I i nr 2 do
niniej szego protokołu'

l)orząclek obrad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzerrie quorum.

3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4. Pľzyjęcie pľotokołtr zXYU Sesji Rady Powiatu.
5. SpľawozdanieZarządtr Powiatu zdziała|nościza okľes ponrięclzy sesjanri'
6. Debata nacl Rapoľtem o stanie Powiatu Brrskiego za ľok 20|9.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawic udzielenia wotum zalrfirnia clla

Zaľządĺl Powiatu w Busku - Zdľo.iu.
8. InÍbľnracja o stanie mierria Powiatu Buskiego za2019 ľok.

9. Spľawozclanie ľoczne z wykonania planu Íinatrsowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju za rck2019.
10. Pod.ięcic uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwieľdzenia spľawozdania

ĺ'lnansowego wtaz Ze spľawozdaniel-lr z wykonania buclżetu za 2019 ľok'
l l ' Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Br-lsku - Zdľo.iu w spľawie absolutoľiunr z tytułu wykonania

budzetu za2019 ľok.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zclľoju w spľar,vie zmian w budzecie Powiatu

Buskiego w 2020 roku.
13. Podjęcie uclrwały Rady Powiattl w Btrsktl - Zclľojtl w spľawie pľzeniesień w wyclatkach btrclżetu

Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.



14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmiany uchwały
NľXIV/I47/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 ľoku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego nalata2020 - 2030.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie określenia zasad
udzielania dotacji na dofinansowanie pľac konseľwatoľskich, ľestauratoľskich lub ľobót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do ľejestľu zabytków lub umieszczonych w gminnej
ewidencji zabytków znajdujących się na teľenie Powiatu Buskiego.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ustalenia planu sieci
publiczrych szkół ponadpodstawowyclr oľaz szkőł specjalnych prowadzonych przez Powiat
Buski.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie trybu udzielania
irozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kuľsy zawodowe
oraztrybu przeprowadzania kontľoli pľawidłowości ich pobľania i wykorzystania.

l8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ustalenia zasad
udzielania Stypendium Staľosty Buskiego za wyniki w nauce.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľz1jęcia
Kompleksowego planu ľozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 20ŻL - 2026.

20, Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nľ XVIV19I|2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 29 maja 2020 ľoku w spľawie
zmiany uchwały nľ XIX/I77l20l2 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2072 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej'

2l. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju zmieniającej uchwałę w sprawie
wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji pľojektu pn. "Wymiaľ
międzynarodowy w kształceniu zawodowym'' w ľamach pľogľamu Eľasmus*.

22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zmieniającej uchwałę w spľawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na ľealizacj ę zadań z zakľesu kultury
i kultury ťlzycznej'

23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w uŻyczenie'

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody dlra

powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.

25. Sprawozdania ľoczne zdziałan podejmowanych w roku 2019:
- na obszarze administľowanym pÍzez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,
- na obszaľze administľowanym pľZeZ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Pľoszowicach,
- na obszaľze administľowanym przez Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie
Nadzóľ Wodny w Połańcu,
- na obszaľze administľowanym pÍZez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Staszowie,
- na obszaľze administľowanym przez Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Jędľzejowie.



28.
29.

26' Infoľmacja Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdĺoju na temat ľealizacji
zadan z zakľesu modeľnizacji i ľemontów dľóg powiatowych.

27. Zapoznanie z protokołami z kontľoli pľZepľowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach oraz w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.
Spľawy rőŻne i wolne wnioski'
Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obľadom pľzewodniczył Andľzej Gądek - Pľzewodníczący Rady Powiatu, który powitał
zebranych i o godz. 9.00 otworzył XVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikający zart.l3 ogólnego rozporządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował,iŻ:

w Busku - Zdľoju jest Starosta Buski z siedzíbą w Staľostwie Powiatowym w Busku -

Z&oju.

realizacji obowiązku tľansmitowania i ľejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za
pomocą urządzen ľejestľujących obľaz i dŹwięk orazich udostępniania na podstawie art. 15

ust. l a ustawy z dnia 5 czerwca l998 ľ. o samorządzie powiatowym.

go na stronie inteľnętowej administľatoľa oÍaz na dľzwiach sali, w któľej odbywają się
obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (l Radny uczestniczył w Sesji od godz.9.20, 1 Radny
nieobecny usprawiedliwiony), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób,
stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oruz decyzjí.

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

za - 17

przeciu, - 0

wsĺrzynlał się - 0



Ad.4
Pľotokół Nr XVII/ 2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 na.ia 2020 roku
został pľzyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Sprawozdanie Zatządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 29 maja 2020 roku do
dnia 14 sierpnia 2020 ľoku, pľzedstawił Przewo dniczący Zarządu Jerzy Kolaľz'
W okresie tym Zarząd odbył 9 posiedzeń.

Sprawozdanie Z prac Zarządu Powiatu z działa|ności w okľesie międzysesyjnym' stanowi
załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

l' Radny Jan Bartosik zabierając głos nawiązał do spotkania, któľe odbyło się w dniu 9lipca2O2O
ľoku w Busku - Zdroju z udziałem Pana Pľemiera Mateusza Moľawieckiego, na którym Pan
Premieľ wręczał samorządowcom pľomesy w ľamach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Staľosta Buski Jerzy Kolarz otrrymal czek dla Powiatu Buskiego w wysokości 2 467 304 Zł. Radny
Jan Baľtosik poinformował,iŻ ma Zapewnienie ze stľony Wojewody Świętokľzyskiego, że środki te
w pieľwszej połowie września bľ. wpłynął na konto Powiatu Buskiego. obowiązkiem Staľosty jest
natomiast pľzygotowanie stosownych wniosków w okľeślonych terminach. Jednocześnie Radny
Jan Baľtosik zwľócił uwagę i okľeślił zachowanie Staľosty Buskiego na w/w spotkaniu jako mało
życzliwe, co pľzejawiało się również ľozpowszechnianiem infoľmacji, Że otľzymany czek, to czek
bez pokľycia.

odnosząc się do powyŻszego, Starosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iż stosowne wnioski
zostały pľzesłane i Powiat Buski czeka na środki finansowe w ľamach zaľówno Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych jak ľównieŻ z innych pľogľamów Staľosta Buski Jeľzy Kolarz nie
zgodzíŁ się jednak zuwagą dotyczącą Jego zachowania i bľaku Życzliwości' Poinfoľmował, Że

uczestniczył w pieľwszej części spotkania godnie ľepľezentując Powiat Buski, natomiast nie wziął
udziału w dľugiej części spotkania z Panem Pľemieľem, bowiem nie było to spotkanie
samoľządowców tylko wiec wyboľczy.

2. y,/ celu zachowania bezpieczenstwa epidenriologicznego Radny Jan Bar1osik ponowił swój
wniosek o pľZepľowadzanię zdalnych posiedzeń Kornisji i Sesji Rady Powiatu w czasie tľwania
COVID- I9.

Staľosta Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iż wniosek Radnego Jana Baľtosika będzie pľzedmiotem
ana|izy na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. Pľzypomniał jednocześnie, iŻ Zarząd Powiatu
występował juz do Radnych z inicjatywą zakupu tabletów, jako spľzętu niezbędnego do
pľzepľowadzania zdalnych posiedzeń Komisji czy Sesji Rady Powiatu i wówczas Radni
większością głosów odľzucili tę propozycję.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.



Ad. ó

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył debatę nad Rapoľtem o stanie Powiatu
Buskiego za ľok 2019.
Rapoľt o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019 - stanowi zcłqczník nľ 4 do niniejszego
protokołu.

W debacie nad Rapoľtem o stanie Powiatu Buskiego za rok2019, głos zabrał Wicepľzewodniczący
Rady PowiatuKľzysztof Eliasz, który poinfonnował, izzgodnie zzapisami ustawy o samoľządzie
powiatowym,Zarząd Powiatu na Sesji Rady Powiatu w dniu 29 maja2020 ľoku pľzedstawił Radzie
Powiatu rapoľt o stanie powiatu. Rapoft obejmuje okľes od dnia l stycznia do 3l gľudnia 2019
ľoku. Pľzedstawiony dokument zawiera ogólną chaľakteľystykę powiatu, sytuację demogľaficzną,
realizowane zadania powiatu z Wszczególnieniem przyjętych strategii, pľogľamów i planów oľaz
realizację uchwał Rady Powiatu. W przedmiotowym rapoľcie znajdują się informacje dotyczące
mienia powiatu, finansów powiatu, funkcjonowania jednostek oľganizacyjnych powiatu.
Rapoľt zawiera szczegőłowe infoľrnacje dotyczące edukacji, bezpieczeństwa i poľządku
publicznego, polityki społecznej i pľoľodzinnej, pľzeciwdziałaniu bezľobociu, dľóg i tľanspoľtu
publicznego, ochrony i promocji zdľowia. W ľapoľcie pľzedstawiono szczęgółowo reaIizację zadan
z zakľestl: aľclritektury i budownictwa, geodezji, katastľu i gospodaľki nieľuchomościami,
ľolnictwa, leśnictwa, ochrony śľodowiska i geologii, pľomocji i nadzoľu nad inwestycjami,
współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpľacy z jednostkami samorządowymi na teľenie
powiatu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz podkľeślił, iŻ ana|izując
pľzedmiotowy rapoľt naleŻy stwieľdzii, że stanowi on kompendium wieclzy o podejmowanych
inicjatywach i zrealizowanych pľzedsięwzięciach. Z pľzedstawionego ľaportu wynika, Że

w stosunku do ľoku ubiegłego liczba mieszkańców Powiatu zmniejszyła się o 696 osób. .Iest to

zjawisko, któľe obseľwujemy w całym Województwie Świętokľzyskim. W ľoku ubiegłym
w związku z ľefoľmą systemu oświaty wzľosła liczba uczniów w szkołach pľowadzonych przez
Powiat Buski (30.09.2018 ľ. _ Ż330 uczniów; 30,09.2019 r. _ Ż8l9 uczniów)' W związku z Íą

ľefoľmą wielkim wyzwaniem było pľzygotowanie odpowiedniej bazy lokalowej. Udało się
pľzygotować wszystkie szkoły wľaz z inteľnatami na zwiększoną liczbę uczniów. Bardzo
pozytywnyrn czynnikiem jest to, Że Powiat Buski na koniec 2019 ľ. posiadał najniŻszą
w Województwie Świętok'zyskilrr stopę bezľobocia, któľa wylrosiła 3,6yr. Powiatowe Centrunr
Ponrocy Rodzinie i Poľadnia Psychologiczno - Pedagogicztra pľzeniosły się do nowych siedzib'
Należy się cieszyć z dobľej współpľacy z jeclnostkami samoľządu gmirrnego w zakľesie przebudowy
dróg powiatowych. PaÍrząc na działalność Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju naleŻy
wyrazic uznanie Dyľektoľowi i pľacownikom, że na koniec 20l9 ľokrr zamknięto buclzet wynikiem
dodatnim kwotą ok. 2 mln zł, czego eÍ'ektem.jest znrniejszetrie zadłuŻenia w stosunku do 3l gľudnia
2018 roku. Udało się ľówniez wykonaó wiele irrnych ľemontów, zakupić dodatkowy spľZęt'

utwoľzyć poľadnię pediatľyczną. Pľzedstawione w ľapoľcie działania są wynikieln pľacy wszystkich
dyľektorów i pracowników, kierowników jednostek oľganizacyjnych Powiatu oIaz Zaruądu

Powiatu. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz poinťoľmował, Że Klub Radnych
Polskie Stľonnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrőj, będzie głosował za
udzi el eni em wotunr zaufani a Zaruądow l Powi atu'

W związku z tym, Że nie było więcej chętnych do zabľarria głosu, Pľzewodniczący Rady Powiatu
Andľzej Gądek zamknął debatę nad Rapofiem o stanie Powiatu Buskiego zarokŻ019.



Ad.7
Podjęcie uchwaly Rady Pov,iaĺu ul Busku
Zarzqdu Powiaĺu w Busku - Zĺlroju.

Zdroju ul spľawie udzieĺenia wottlm zatł/'ania dla

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Radni nie zabiera|i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 13

przeciw - 4

. wsĺľzyłnał się - l

Uchwała Nľ XVIII l l95 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020

ľoku w sprawie udzielenia wotum zaufania d|a Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju - stanowi

załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Infoľmacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2019 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 6 do niniejszego protokołu została przyjęta ptzez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Ad.9
Spľawozdanie ľoczne z wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju Za rok 2019 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu
zostało przyjęte przęZ Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Starosta Buski .Ieľzy Kolarz złoŻył podziękowanie dla Dyľektoľa i całej załogi Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju za uzyskanie bardzo dobrego wyniku Íinansowego za 20l9 rok.

Pľzewodni czący Racly Powiatu Andľżej Gąclek poddał pľopozycję ľozwaŻenia przez Zaľząd Powiattl
udzielenia nagľody dla Dyľektora ZoZ w Busku - Zdroju, bioľąc pod uwagę Jego wkłacl pľacy

i zaangaŻowanie równieŻ w roku bieżącym w związku z CoVID-l9'
Radny Jan Bartosik jako Przedstawiciel Wojewody w Radzie Społecznej przy ZoZ w Busku -

Zdľoju poinfoľmował, iŻ zaľówno on jak i cała Rada Społeczna ľównieŻ docenia pľacę Dyľektoľa
ZoZ i jest za ľozwaŻeniem udzielenia nagľody, jednak jak zaznaczył, w tym względzie obowiązują
stosowne procedury, które naleŻy zachować.
Powyższe potwieľdził Starosta Jeľzy Kolaľz, infoľmuj ąc, iŻ Zarząd Powiatu w odpowiednim czasie
wdroży stosowne pľocedury'

Ad. 10

Pod.ięcie uchv,ały Rady Povlicltu w Busku - Zdro.ju u, sprav,ie zclĺwierdzenia sprau,ozdclnicl

'finansov,ego v,ľaz Ze Sprawozdąnienl 7 ylykonania budżetu zcl 20]9 rok'



Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uclrwały'

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]6

przeciw - 2

ws'ĺrzymcłł się - 0

Uchwała Nľ XVIII l 196 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020
ľoku w spľawie zaÍwietdzenia sprawozdania ťrnansowego wraz Ze Sprawozdaniern z wykonania
budżetu za Ż0l9 ľok - stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľo.jtl w sprawie absolutorium z ĺytułu wykonania
budżetu zą 20]9 rok.

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektern uchwały.

Spľawozdanie z wykonania budŻetu powiatu buskiego zaŻ0|9 rok - stanowi załqcznik nr 9 do

niniejszego protokołu'

Uchwała Nr 6412020 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia
29 kwietnia2020 roku w spľawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Powiatu Buskiego
za2019 ľok wľaz z infoľmacją o stanie mienia jednostek samoľządu terytoľialnego i objaśnieniami,
pozytywnie opiniująca pľzedłoŻone spľawozdanía z wykonania budżętu za Ż0l9 ľok - stanowi

załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś, odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Busku - Zfuoju z dnia 7 lipca 2020 ľoku w spľawie udzielenia absoltttoriun-t

Zarządowi Powiatu w Busku - Zdrojuza20l9 ľok z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 7 |ipca 20Ż0 roku
w spľawie udzielenia absolutoľium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdľoju za 2019 ľok z Ętułu
wykonalria budżetu oľaz wyciąg z pľotokołu Konrisji Rewizyjnej z posiedzenia z dnia 7 lipca
2020 ľoku - stanowią załqcaúki nr lI i 12 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ 9412020 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach
z dnia l5 lipca 2020 ľoku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia absolutoľiumZarządowi Powiatu w Busku - ZüojuzaŻ0|9
rok z ýtułu wykonania budżetu - stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Głos w dyskusji zabrał Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, który
poinformował, iŻ w 2019 roku dochody budzetu Powiatu Buskiego wyniosły |05 763 993,04 zł,

wydatki natomiast zostały wykonane w kwocie 95 627 251,33 zł. Wynik budŻetu to nadwyżka



wkwocie l0 136 741,7| zł.'ýl spľawozdaniu z wykonania budzetu zostały pľzedstawione iopisane
wszystkie ľodzaje wydatków. Wśľód zadan na które, co roku przeznacza się najwięcej śľodków, jest
niewątpliwie oświata, na któľą wydatkowano w ľoku ubiegłym 44 695 090,38 zł, co stanowi pľawie
47oÁ vłydatków budżetowych ogółem. Subwencja oświatowa na rok ubiegły wynosiła tylko
37 l22 924 zł. Śľodki zostaĘ przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących
w skład jednostek organizacyjnych powiatu' d' wynagľodzeń i pochodnych' obligatoryjnych składek
i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków
inwestycyjnych. Rok ubiegły to był ľok szczególny w oświacie, ponieważ po wprowadzeniu w 2016
roku ľeÍbrmy oświaty do szkół pľowadzonychprzez Powiat przyszły dzieci z podwójnego ľocznika.
Chcąc zapewnić wszystkim chętnym miejsca w szkołach nalęŻało stanąć na wysokości zadania
i przystosować placówki do nowej podstawy pľogramowej, wydatkując na ten cel ogľomne śľodki
własne Powiatu. Dziś z dumą można powiedzieć, ze się to udało, ponieważ w ľoku ubiegłym
przyjęto wszystkich chętnych uczniów, zapewniając im dobľę waľunki nauczania i zakwaterowania
w internatach szkolnych. Poniesione nakłady pľzyniosły wymieľne ľezultaty również w 2020 ľoku,
ponieważ nabóľ kandydatów do buskich szkół ogólnodostępnych pľzeszedł oczekiwania' Baľdzo
dobra baza dydaktyczna ma równieŻ pľzełożenie na wyniki nauczania' Każdego roku uczniowie
buskich szkoł zdają egzaminy zewnętrzne na poziomie dużo wyŻszym niz średnia wojewódzka
i średnia kľajowa. Powiat Buski każdego ľoku jest w czołówce powiatów w województwíe
świętokľzyskim pod względem zdawalności egzaminów zewnętľznych, w tym matuľ. Podobnie jest

ľównież w Ż020 ľoku, absolwenci techników osiągnęli zdawalność matury o ponad 22%o wyŻszą niŻ
śľednia wojewódzka, a absolwenci liceów o blisko 11oÁ wyŻszą niz śľednia krajowa. Kolejną istotną
pozycję w budżecie stanowią zadania z zakľesu szeľoko ľozunrianej pomocy społecznej, gdzie
wydatkowano 17 420 946 zł, co stanowi 18% wykonanych wydatków. Wydatkowane śľodki
w ľamach tego działu zostały przęznaczone na bieżące utrzymanie Placówek opiekuńczo -

Wychowawczych, ľodzin zastępczych oraz Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na teľenie
Powiatu Buskiego. Na infľastľukturę drogowąptzęZnaczono w ubiegĘm roku ll09l 05lr zł, tj.
|2oÁ wykonanych wydatków budzetowych. Wykonując zadania nałożone na PowiaÍ naleŻy mieć,

świadomość tego, Że do pełnej ich ľealizacji naleŻałoby pľzeznaczać, duŻo wyŻsze śľodki niŻ te
którymi Powiat dysponuje. JednakŻe, mając do dyspozycji budŻet na tym poziomie na|eŻy starai się
podejmowac decyzje pľzemyślane, ľacjonalne, a będą one przynosiły wymieľne korzyści jak
w przypadku oświaĘ. W tľakcie ľoku Radni lrrieli czasem odmienlre poglądy na niektóľe tetnaty'

były dyskusje' padały słowa kľytyki, ale w większości spľaw Radni dochodzili do poľozumienia _

i za to na|eŻy dzisiaj bardzo podziękować. Dzięki temu udało się tak wiele w ľoku ubiegłym
wykonać. Wiceprzewodniczący Rady podziękował teŻ kieľownikom wszystkich jednostek

organizacyjnych powiatu, kierownikorn referatów oľaz wszystkim pľacownikom zatľudnionym
w jednostkach powiatowych' Podziękował za dobrą współpľacę , Życzliwe i kompeterrtne podejście
do spľaw Powiatu i mieszkańców. Pľzedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 ľok
Regionalna Izba obrachunkowa w Kielcach oceniła pozytywnie, co świadczy, Że podejmowane

działania znajdują potwieľdzenie ľównież w oľganach władzy państwowej. Wicepľzewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oświadczył, iż Klub Polskie Stronnictwo Ludowe - Poľozumienie
Samorządowe Busko - Zdrőj, będzie głosował za udzieleniem absolutoľium d|aZarządu Powiatu za
2019 ľ.

Radny Stanislaw Kľzak zabieľając głos w dyskusji podkreślił, iz absolutoľium udzielane jest dla
Zaľządu Powiatu, a nie dla Rady Powiatu. Racla Powiatu ma ''swo.ie absolutoľium'', udzielanę przęz



wyborców - obecnie co 5 lat. Przytoczone zostały przez pľzedmówców same pozytywne opinie, ale
waľto wspomnieć też o tym z czego Radni nie są zadowoleni' opinia Regionalnej Izby
obľachunkowej w Kielcach jest pozytywna, bowiem dokumentacja pľzygotowana została zgodnie
z obowiązującymi zasadami pľawa' jednak opinia ta nie uwzględnia na przykŁad realizacji
wniosków zgłaszanych przez Radnych. Jako przykład Radny Stanisław Krzak podał wniosek, na
którym bardzo Mu za|eŻało, dotyczący wystąpienia pľZeZ Starostę Buskiego do samoľządów
Powiatów Buskiego, Pińczowskiego i Kazinrieľskiego o pomoc finansową na doposażenie
Hospicjum. Zdaniem Radnego, w tym działaniu moŻna było pozyskać od l00 do 200 ýs zł. Radny
ocenił, iŻ zę strony Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu nie było Żadnego zaangaŻowania w tym
temacie i nie udało się tych śľodków dla Hospicjum pozyskać,. Przy absolutorium jest okazja, aby
o tych wszystkich nieztealizowanych wnioskach zgłaszanych przez Radnych powiedzieć' Radny
poinfoľmował, iŻ zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem nie będzie głosował za udzieleniem
absolutoľium dla Zarządu Powiatu i prosi o odnotowanie tego faktu w pľotokole z Sesji' Radny chce
w ten sposób Wrazic swoją negatywną opinię. W dniu dzisiejszym z inicjatywy Radnego Tomasza
Mieľzwy, Radni Rady Powiatu złoĘli się po |00 zł, na pomoc w doposażeniu Hospicjum i jest to

słuszna inicjatywa, jednak mozliwe było pozyskanie dużo większych śľodków na powyŻszy cel.

Radny Stanislaw LoIo poinfoľmował, iŻ zostały pľzedstawione pozytywne opinie zaľówno przez
Pľzewodniczącego Komisji Rewizyjnej jak i Wiceprzewodniczącego Rady. Również Regionalna
Izba obrachunkowa w Kielcach wydała pozytywne opinie o spľawozdaniach z wykonania budzetu
Powiatu Buskiego za 2019 rok oľaz o wniosku Komisji Rewizyjnej, bowiem spełnione zostały
wymogi foľmalno - prawne wynikające ZÍozpotządzęni zgodne z uchwałą budżetową. Należy się tu
pochwała dla Skarbnika Powiatu i dla pľacowników. Jednakże, Radny zwľócił uwagę na prace

okołobudzetowe, któľe też są ważne, a w szczególności na brak na\eŻytej współpľacy ze strony
Starosty Buskiego w zakľesie umieszczania w projekcie budzetu proponowanych ptzez Radnych
wniosków i inwestycji. Głównym aľchitektem budŻetu jest Staľosta. Ponadto Radny zwrocił uwagę
na popieľanie przez Staľostę i uczestnictwo w działaniach i czynnościach sprzecznych z pľawem,
Radny ma tu na myśli rozpatrywanie skaľgi na działalność byłego Dyľektoľa Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju. Również, Radny wytknqł Staroście nieszczeľe deklaľacje
o wyjątkową dbałość o pľzepisy prawa. odmowa wydania zezwolenia fiľmie transpoľtowej, któľa
zlikwidowała połączenie ptzez Powiśle do Kľakowa, nie były zdaniem Radnego działaniami
w trosce o inteľes społeczny. Ponadto, Staľosta Jeruy Kolaľz najpľawdopodobniej udziela
niepľawdziwych inf-oľmacji w zakľesie złoŻonego prZęZ Staľostę zawiadomienia do Pľokuľatury na

byłego Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju oÍaz co do jego
rczstrzygnięcia. Staľosta Buski odmawia przekazania i opublikowania tego dokumentu na stronie
BIP jako informacji publicznej. Staľosta Buski dysponując w Staľostwie Powiatowym obsługą
pľawną' któľa winna być kompetentna, nie powinien w stosunku do podległych pľacowników
składać zawiadomień do Pľokuratury. Zawiadomienię clo Pľokuratury o pľzestępstwie, któľego nie
popełniono też jest pľzestępstwem. Ponadto Radny zarzucił uchylanie się przez Staľostę od
publikacji infoľmacji publicznych w BIP. Biorąc powyższe pod uwagę Radny Stanisław Lolo
stwierdził, Że równieŻ będzie głosował przeciw udzieleniu absolutoľium dla Zarządu Powiatu
z tytułu wykonania budżetu za20l9 ľok'

Radna Teľesa Krupska zabierając głos w dyskusji stwieľdziła, íŻ choć, w niektóľych spľawach
wszyscy Radni Rady Powiatu zgadzają się, to jednak są takie sytuacje i zachowania, Że zaznacza się



podział na opozycj ę i z tego powodu jest Radnej bardzo pľzykro. Radna Teľesa Kľupska stwierdziła,
ze Radni zPrawa i Sprawiedliwości nie są opozycją, Że zostali wybľani przez mieszkańców i chcą
tym mieszkańcom słuŻyć,. Radna poinfoľmowała, iŻ z wieloma uwagami zgłoszonymi przez
Pľzedmówcőw zgadza się, w tym z brakiem ľea|izacji zgłaszanych przez Radnych wniosków oľaz
bľaku konkľetnego uzasadnienia, czemu dany wniosek nie moŻe być zrealizowany. Radna zwróciła
się do Staľosty Buskiego z pytaniem czy sÍarał się o odzyskanie śľodków, któľe zainkasował
Komoľnik pľZy spľawie dotyczącej zasądzonego odszkodowania? Nawiązując do spotkania z Panem
Pľemieľem Mateuszem Moľawieckim, Radna cieszyŁa się z otrzymanej promesy w ľamach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast Starosta Buski vłyraził się, Że jest to tylko
tektuľka' Jest to zachowanie świadczące o ciągłym niezadowoleniu ze wszystkiego co Rząd
proponuje. Radna pamięta też stľaszenie przez Staľostę reformą edukacji' Dziś okazuje się, że

wszystko się powiodło. W podobnym pesymistycznym tonie są również wypowiedzi Starosty
dotyczące Szpitala czy Spľaw z zakresu dróg. Wiadomo jaka jest sytuacja w całym kraju, ale na|eŻy

być optymistami, a nie pesymistami. Radna choé ľaz chciałaby usłyszeÓ słowa podziękowania ze

stľony Staľosty Buskiego dla Rządu, Maľszałka czy Wojewody Świętokľzyskiego. Gdy Marszałkiem
Województwa Świętokľzyskiego był Adam Jaľubas' Staľosta zawszę to podkľeślał. Radna Teľesa
Kľupska stwieľdziła, iŻ takie zachowanie Staľosty Buskiego scalałoby Radę Powiatu w Busku -

Zdroju, a nie dzieliło.

Radny Grzegorz Jankowski zabĺerając głos poinformował, iŻrownieŻ będzie głosował pľzeciwko
udzieleniu absolutoľium dla Zarządu Powiatu. Radny, wyrażając pozytywną opinię i podziękowanie
dla Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za lego pracę i przychylając się do
udzielenia Dyrektoľowi nagrody, pľzypomniał jednocześnie, Że został on pozostawiony sam sobie
w sprawie dotyczącej wypłaty zasądzonego wysokiego odszkodowania' koľzystając wówczas
z kľedytu zaciągniętego w paľabanku. Ze strony Starosty Buskiego nie było Żadnej pomocy dla
Dyľektoľa ZoZ w tym zakresie. Ponadto, Radny zwrőcíł uwagę na ubywanie kadry lekaľskiej
w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju na oddziale Chiľuľgii i oddziale ortopedii. Radny
przypomniał równieŻ, iz juz od 6 lat wnioskuje, bezręzu|tatu o klimatyzację na sali konferencyjnej'
Sukcesywnie, przez kolejne |ata moŻna było tę inwestycję zrea|izować. Jest to kolejny przykład na

to, Że wnioski Radnych nie są ľealizowane. Radny pľzypomniał ľównież, Że był przeciwny
sprzedaŻylzamíanie budynku Internatu ZSP na budynek obok I Lo, jak się Radny vłyraził ''ruiny'',
który jest częściowo zajęty przez bibliotekę i PZo oraz wymaga ogólnego, kompleksowego
ľemontu, a tym samym duzych nakładów finansowych' Wcześniej Inteľnat ZSP był własnością
Powiatu, "zarabiał" na siebie i nie wymagał dotinansowania. Spełniał wymogi i zabezpieczał
miejsca dla uczniów. obecnie to Uzdľowisko czerpie koľzyści Íinansowe Z wyľemontowanego
budynku w świetnej lokalizacji' Radny określił, iz w takim działaniu i zaruądzaĺiu jest coś nie tak.

Radny okľeślił tę zamianę budynków jako strzał u, kolano.

Radny Tadeusz Jewĺaľz zabierając głos przyznał ľację swoim Pľzedmówcom oľaz zwľócił się do
Starosty Buskiego z pľośbą o nie straszenie Radnych otaz o tľochę więcej optymizmu.

Staľosta Buski Jerzy Kolaľz odniósł się do powyŻszych wypowiedzi Radnych, zaznaczając, iz
w znacznej części są one chybione. Co do wypowiedzi Radnego Stanisława Kľzaka, Staľosta
stwieľdził, iż wniosek dotyczący Hospicjum został złoŻony w 2020 ľoku, a absolutoľium jest

udzielane za rok 2019. Staľosta poinfoľmował, íz 12 lutego 2020 ľoku przekazał stosowne wnioski
do 20 samorządów, z których 3 udzieliło odpowiedzi zwrotnej. Starosta sygnalizował ľównież temat
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wspaľcia Íinansowego na wyposażenie dla Hospicjuln na ľóżnego ľodzaju spotkaniach. To, czy
poszczegő|ne samoľZądy zabezpieczyły środki finansowe na ten cel, czy ÍeŻ nle, nie jest w gestii

StarosĘ. Jest stosowna procedura wynikaj ąca Z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

okľeślająca w jaki sposób moŻna przekazać, śľodki finansowe dla Fundacji' Radny Stanisław Krzak
jako doświadczony samorządowiec doskonale zna pľocedury w tym względzie i wie co grozi za ich
niepľzestrzeganie. Rada Powiatu stosowną uchwałą zabezpieczyła śľodki ťlnansowe na

poszczegőlne formy wspaľcia dla organizacji pożytku publicznego. ogłoszone zostały stosowne

konkuľsy. Jest ľównież rnożliwośi skorzystania z tľybu pozakonkuľsowego. Wystaľczy złoŻyć

stosowny wniosek. Na ogłoszony W'ľoku biezącym konkuľs bľak jest odpowiedzi, podobnie jak

w ľoku ubiegłym, gdy konkursy ogłaszano 4 razy'

odnosząc się do zarzutőw Radnego Stanisława Lolo o bľaku na\eĘtej współpľacy i nie

realizowaniu wniosków, Starosta Jerzy Kolarz zwrőcił się z pytaniem ile razy Radny Stanisław

Lolo, czy tez inni Radni, ktőrzy zarzucają brak współpľacy byli, ľozmawiali, złoŻy|i konkľetne

wnioski w zakľesie inwestycji, renrontów czy modeľnizacji? Starosta nie pľzypomina sobie' aby od

początku kadencji Radny był w gabinecie u Staľosty i ľozmawiał na jakikolwiek temat, czy teŻ

złoŻył konkľetny wniosek. Staľosta nie zgodził się ľównieŻ z zarzutem o działaniach niezgodnych

Z pľawem' czy teŻ, Że przyczynił się do zlikwidowania połączenia autobusowego ptzez Powiśle do

Kľakowa. Nikt tutaj nie może zarzucii działan niezgodnych z prawem, a jeśli Radny tak uwaŻa

moŻe złoĘć, stosowne zawiadomienie. Żadne działania niezgodne Z prawem w Staľostwie

Powiatowym w Busku - Zdľoju nie są ľealizowane. odnosząc się do złoŻonego zawiadomienia do

Prokuľatury na byłego Dyrektoľa PCPR w Busku - Zdroju, Staľosta wyjaśnił, iż podjął takie

działania, bo Jego zdaniem mogły być naľLlszone przepisy pľawa. Pľokuľator analizując

dokumentację w tym zakľesie stwieľdził, iż pľawo nie zostało naľuszone i w związku z tym umoľzył
postępowanie. ]'akich postępowań w całyrrr kľaju jest bardzo dużo.

odpowiadając na pytania Radnej Teľesy Krupskiej, Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, íŻ

pozew o odszkodowanie został skierowany nie przeciwko Powiatowi Buskiemu, lecz pľzeciwko

Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju i konkľetnym lekaľzom zabłąd w sztuce lekaľskiej.

Powiat Buski i Staľosta Buski nie jest tu oľganem właściwym. Zgodnie Z pľawem' działania

w tym zakľesie tylko i wyłącznie może podejmowaó Dyrektoľ Grzegorz Lasak jako szef
Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju. odnośnie czeku
pľzekazanego przez Pana Pľemieľa Mateusza Moľawieckiego, Starosta pľzyznał, iz mőgł odnieść

się sarkastycznie, że jestto tylko tektura, bo tak faktycznie jest do czasu' gdy nie przyjdą konkľetne

środki finansowe. Dwa lata temu Staľosta ľównieŻ otrzymał czek, który do dnia dzisiejszego
pozostaje bez pokľycia' odnośnie braku wdzięczności i podziękowań, Staľosta stwieľdził, iz Radna

mówi niepľawdę, bowiem Zawsze składał podziękowania stronie Rządowej za otrzymywane realne

dodatkowe śľodki finansowe, amoŻna to spľawdzić sięgając do nagľań z poprzednich posiedzeń.

Staľosta podziękowania składał nie tylko na sali, a|e teŻ w publikatoľach, mediach, na stronach

internetowych. Staľosta podkreślił równieŻ, iż trudno jest dziękowac za to, Że w ramach algorytmu

Powiat Buski otľzymuje należne środki wynikające z ustaw.

W odpowiedzi na uwagi Radnego Grzegotza Jankowskiego, Starosta Buski stwierdził, iz niepľawdą
jest, że Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak został pozostawiony

sam sobie w spľawie dotyczącej zasądzonego odszkodowania. W gabinecie u Starosty i na Zarządzíe
Powiatu z Dyrektoľem ZoZ były pľzepľowadzane dyskusje i uzgodnienia. Było jasne i czyte|ne, Że
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Powiat Buski, Zarząd Powiat nie moze przeznaczyó śľodków finansowych na zapłatę za wyrok
sądowy. Radni wiedzą' że czas nadziałanía w tym zakresie był krótki, były to działania godzinowe'
a Komoľnik okazał się pazeľny í jeszcze szybszy. Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju miał podjąó

stosowne kroki w stosunku do działan Komoľnika. odnosząc się do kwestii ubywania kadľy

lekaľskiej w ZoZ wBusku - Zdroju, Dyľektoľ Gruegorz Lasak na ostatnim posiedzeniu Zarządu
Powiatu informował o pozyskaniu dwóch nowych |ekarzy. Staľosta odniósł się też do obecnej

sytuacji związanej zCOVID-l9, któľa też wymusza pewne ľeoľganizacje. Staľosta podkľeślił, iz
w buskim szpitalu Izba Przyjęć oraz PoZ pľacują, ľealnie pľzyjmując pacjentów, podczas gdy

w innych placówkach leczerrie odbywa się na zasadzie telepoľad. W zakresie wniosku dotyczącego
klimatyzacji na sali konfbľencyjnej, Starosta poinformował, iŻ Zaľząd Powiatu wie, że jest taka

potľzeba nie tylko na sali konferencyjnej, ale też w pozostałej części Staľostwa. Radni Rady
Powiatu spotykają się na sali raz czy dwa razy w miesiącu, podczas gdy pracownicy są w pracy

każdego dnia. Zarząd Powiatu analizuje wszystkie potrzeby i wybieľa do rea|izacji te najpilniejsze
w miaľę posiadanych śľodków finansowych.

Co do zaÍzutl Radnej Teľesy Kľupskiej i Radnego Tadeusza Jewiarza, o stľaszeniu Radnych,

Starosta poinformował, iŻ nie stľaszy, Iecz pľzedstawia realną, bĺeŻącą sytuację na dany dzien

i obawy z tą sytuacj ą związane. W tľosce o budzet Powiatu Buskiego staľa się rzetelnie informować

Radnych o biezącej sytuacji í zagrożeniach.

odnosząc się do uwagi Rađnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie dotyczącej budynku pľzy

I Lo, Staľosta Jeľzy Kolarz pÍzypomniał, iz to nie samorząd, lecz Rząd pľzygotował ľeformę

oświaty. Samoľząd natomiast musiał'stanąć na wysokości zadania i zľobić wszystko, aby zapewnii
wszystkim chętnym uczniom miejsca w szkołach oÍaz przystosować placówki do nowej podstawy

pľogľamowej, wydatkując na ten cel ogľomne środki własne. Powiat Buski baľdzo dobrze wywiązał
się z tego zadania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek w nawiązaniu do uwagi Radnego Stanisława Lolo
w zakresie likwidacji połączenia autobusowego przez Powiśle do Krakowa, poinfoľmował, iż
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztoť Eliasz oľaz Naczelnik WydziaŁu KT Starostwa

Powiatowego w Busku - Zdroju osobiście przepľowadzi|ĺ ľozmowę z właścicielem tej firmy
tľanspoftowej, który stwieľdził, iŻ likwidacja połączenia podyktowana była względami

ekonomicznymi. Spľawa ta była juŻ szczegółowo omawiana na jednej z poptzednich Sesji Rady

Powiatu.

Radny Stanislaw Lolo nawiązał do słów Staľosty Buskiego, Że aby załatwić jakiś wniosek

o inwestycję do budżetu to tľzeba iść do gabinetu Staľosty. Radny zna inną pľoceduľę składania

i załatwiania wniosków. Radny wielokľotnie składał wnioski o ľemont, o pľzebudowę drogi,

o budowę chodnika. Nie jest więc pľawdązarzvt, że Radni nie składają wniosków. Składają, lecz nie

Są one ľealizowane' Radny pľzypomniał wniosek nie załatwiony przez l,5 ľoku dotyczący dľogi na

odcinku Pacanów - Niegosławice - 'Chľzanów' W ocenie Radnego Stanisława Lolo, Starosta po

pľostu kłamie, ľównież w kwestii dotyczącej likwidacji linii autobusowej - ptzewőz z Mielca clo

Krakowa, z którego często korzystali studenci. Infoľmacja od PrzewoŹnika była taka, Że

Zrezygnował z powodu odmowy pľzez Staľostę wydania zezwo|ęnia wjazdu na teľen powiatu

autobusem o większych gabarytach niz dopuszczalny tonaż, mimo, Że pľzez wiele lat jeżdził tą tľasą.

Staľosta odmówił PrzewoŹnikowi, bowiem Ten nie wyznaczył dwóch pľzystanków autobusowych.
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Zamknięcię linii autobusowej, zdanieln Staľosty jest działaniem w inteľesie społecznym, a dla
Radnego Stanisława Lolo jest to absuľd'

Radny Grzegorz Jankowski pľzypomniał', iŻ zgłaszał potľzebę wykonania nowego ogľodzenia
przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Z&oju od stľony Al. Mickięwicza.
Starosta wówczas poinformował, iŻ inwestycja ta nie może zostaó zrealizowana Z vwagi na bľak

śľodków finansowych. Radny zaznacrył, íŻ przy I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdroju,
którego Starosta jest absolwentem wykonano nowe ogľodzenie. Jako absolwent Zespołu Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju Raclny Grzegoľz Jankowski ponawia swoją

pľośbę. odnośnie wypowiedzi Starosty o czekach bez pokľycia, Radny proponuje' aby Starosta ich

nie przyjmował wówczas nie będzie pľoblemu. W spľawie zasądzonego odszkodowania, Radny

Grzegorz Jankowski zauwaĘł, że wyľok Sądu nie przyszedł z dnia na dzień. Skoro Komoľnik miał

czas na zajęcie konta, to ľównież był czas na odpowiednie działania i decyzje. Radny zastanawia

się, co mogło by się wydarzyc, gdyby Dyľektor ZoZ nie miał możliwości wzięcia kľedytu

w paľabanku?

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinťoľmował, iż w skład Powiatu Buskiego

wchodzi 8 Gmin i Radni spoza Gminy Busko - Zdrőj, też chcieliby ľealizować inwestycje

w swoich Gminach.
odnosząc się do wykonania nowego ogrodzenia pĺzy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych

w Busku - Zdroju od strony Al' Mickiewicza Staľosta Buski poinfoľmował, iŻ dla Dyľektoľa

Sylwestra Pałki ważniejsza była modernizacja szkoły, budowa boisk, modernizacja Waľsztatów

Szkolnych niŻ nowe ogrodzenie. Pľawdą jest, że ogľodzenie jest sprzed kilkudziesięciu lat, ale jest

ono odnowione i spełnia swoją ľolę. Staľosta wyraził nadzieję, że przyjdzie taki czas, Że

z subwencji oświatowej wystaľczy śľodków finansowych na wszystkie potľzebne działania

íjeszcze zostanie na dľobne ľemonty i modeľnizacje. Radny Gľzegoľz Jankowski na pewno

doskonalę wie jak ogľomne śľodki finansowe skieľowane zostały na oświatę i jak ta oświata w

Powiecie Buskim przez ostatnie lata zmieniła się na lepsze. DuŻa liczba uczniów z innych

powiatów chce uczyć się w buskich szkołach.

Radna Teresa Kľupska stwieľdziła, że Staľosta tľochę niefortunnie wyraził się, że aby coś zaŁaÍwić,

trzeba przyjść, do Jego gabirretu. Radni rrie clrcą chodzii prywatnie do gabinetu Staľosty, by coś

załatwii,. Radni chcą składać wnioski dľogą służbową. Radna ponownie zwrőciła się z pytaniem,

czy Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju zaskarŻył działania Komoľnika i jaki jest tego ľezultat.

Starosta Buski powinien posiadaó taką wiedzę' Ponadto Radna przypomniała, iŻ niejednokľotnie

składała zapytania w ľóżnych sprawach i czasami jak się wyraziła była obśmiewana. Radna była

równieŻ świadkiem sytuacji, Żę z Zaľządem Powiatu moŻna sobie ''coś załatwić". Radna
przypomni ała' Że wniosek o odblaski na baľieľk ach przy moście złoŻyła na piśmie í czękała rok na

jego ľealizację, natomiast inne wnioski są załatwiane po znajomości, od ľęki. Radna Teresa Krupska
cieszy się, że przeznaczono Śľodki finansowe na zakup kosiaľki dla potľzeb Powiatowego Zarządu

Dľóg w Busku - Zdľoju, co zwiększy efektywność pľacy. Radna zwľóciła ľównież uwagę na

dokładne wykoszenie w roku bieżącym poboczy pľzy drodze przez Gľotniki do Rataj, za co składa

Dyrektoľowi PZD w Busku - Zdľoiu podziękowanie. Radna Teľesa Kľupska raz jeszcze zaleciła
Staroście Buskiemu trochę więcej optymizmu.
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Radny Stanislaw Krzak ocenił Starostę jako mistľza w udzielaniu odpowiedzi. Takiej umiejętnoścl
i wprawy nabywa się z czasem, jednak nie załatwia to problemu. Radny zauwaŻył, iz Jego wniosek

o pomoc dla Hospicjum został powtóľzony w miesiącu lutym 2020 ľoku, a składany był na

pľzełomie pażdziernikďlistopada 20l9 ľoku' co można spľawdzić w pľotokołach czy na nagľaniach.

odpowiedź Starosty jest próbą zľugania Radnego i nie zawiera merytorycznej odpowiedzi, czy
jakieś samoľządy zadeklaľowały pomoc czy teŻ nie. Radny nie zgadza się z wyjaśnieniami Starosty

i nie pozwoli wmówić sobie' Że nię wíezaczym głosuje i kiedy zgłaszał swój wniosek.

Staľosta Buski Jerzy Kolaľz udzięlił wyjaśnień Radnej Teľesie Krupskiej w zakľesie spľzętu

będącego w dyspozycji Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdľoju, okľeślając, iż jest to dobry,

kompletny spľzęt. Starosta raz jeszcze podkľeślił' iz wnioski Radnych są ľealizowane na Ęle na ile
pozwala budzet. Jeśli Radni są ciągle przeciw budzetowi to znaczy, Że nie chcą, aby był on

realizowany' w tym ľównież, aby były ľealizowane wnioski.

Co do Spľawy Hospicjum, Staľosta Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ zrobíł wszystko co do Niego
należało. Wysłał pisma, ľozmawiał, spotkał się z samoľządowcami. Natomiast za budżety Gmin
i Powiatów Staľosta nie odpowiada i nie moŻe wchodzić w kompetencje innych samoľządów.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek dodał, iz Dyrektor Fundacji Św Brata Albeľta
osobiście odwiedził kaŻdą parafię, odbywały się zbiórki, mógł więc ľównież osobiście odwiedzić
poszczegő|ne samorządy.

Radny Tadeusz Jewiaľz raz jeszcze zwrőcił się z apelem do Staľosty o więcej optymizmtl

w wypowiedziach otaz o nie stľaszęnie Radnych. Radny zaznaczył, Że Staľosta w swojej

wypowiedzi oparł się wyłącznie na ľoku 2020, a absolutoľium dotyczy ľoku 2019.

Radny Stanisław Lolo poinformował' iŻ oczywiście popieľa wszelkie zbiórki i udzielanie pomocy'

|ecz zastanawia Go Íäkt, dlaczego Dyľektoľ Fundacji mając zabezpieczone środki Íjnansowe nie

składa stosownych wniosków' Wyjaśnieniem moŻe być to, że wystąpienie o dotację na konkretny

cel wiąze się z koniecznością rczIiczenia co do złotówki, a w pľZypadku zbióľki pieniędzy nie ma

takiego obowiązku.

Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił Radnemu Tadeuszowi Jewiaľzowi skąd bieľze się czasem bľak

wiary i optymizmu, a wyjaśrrił to na pľzykładzie wysokości otľzymanej w ľoku ubiegłym subwencji

oświatowej, która wynosiła 37 mln zł, natomiast wydatkowano 43 mln zł. Gdyby subwencja

oświatowa tak jak we wcześniejszych latach pokľywała w l00 % wydatki, to te 6 mln zł moŻna

byłoby ptzeznaczyć na inne zadania.

Zamykając dyskusję, Pľzewodniczący Rady poddał w/w pľojekt uchwały pod głosowanie.
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Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowantu:

za- 12

przeciw - 5

wstrzymał się - l
Uchwała Nr XVIII l |97 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 sierpnia 2020
roku w sprawie absolutoľium z tytułu wykonania budzetu za 2019 ľok - stanowi załqcznik
nľ 14 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek złożył gratulacje Zarządowi Powiatu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz w imięniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za
udzielenie absolutoľium, deklarując dalsą pľacę na rzecz ľozwoju Powiatu Buskiego.
Przewodniczący Zaľządu.Ieľzy Kolaľz zachęcił do współpracy i vĺyraził nadzieję, Że uda się znaleźć,

wspólny język, bowiem wszyscy Radni pracują dla dobra mieszkańców Powiatu Buskiego.
W dialogu więcej można zdziałai, niż w ciągłej krytyce.

Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek, na wniosek Radnego Piotľa Wąsowicza o godz.

ll.40 ogłosił lO-minutową pľZerwę' a po wznowieniu obľad o godz. 11.50 pľzystąpiono do

realizacji punktu lŻ porządku obľad.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło za zgodą Przewodniczącęgo Rady Powiatu
Andľzeja Gądka od godz. ll.50, nie uczestniczył w dalszej części Sesji Rady Powiatu.

Ad. 12

Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdro'iu v, spľav,ie zmian w budżecie PowiaÍu Buskiego
w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodni czący Zarządu .Ieľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

Radny Stanisław Lolo zwľócił się z pytaniem odnośnie zaplanowanych podwyŻek płac. 300 Zł,

o których poinfoľmował Staľosta, to jest śľednia. oznaczato,Że nie kaŻdy pľacownik otrzymataką
samą kwotę' Radny zwľócił się z pytaniem, czy istnieje jakieŚ pisemne kľyterium przyznawania
wysokości podwyżek, czy teŻ zaleŻy to tylko i wyłącznie od Staľosty, że jeden pľacownik bardziej
Mu się podoba, a inny mniej?

Starosta Buski Jeľzy Kolarz potwierdził,iŻ300 zł to jest śľednia podwyżek. Nie kazdy pracownik

otľzyma 300 zł podwyżki. Jeden pracownik moŻe dostać I00 zł, a inny 400 zł. Za|eŻy to pľzede

wszystkim od wydajności pracy, od zajmowanego stanowiska, od stażu pľacy' od wykształcenia
i to się odnosi do pľacowników Staľostwa Powiatowego. Natomiast kaŻdy dyrektor

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, równiez dokona podziału wysokości
podwyżek dla pľacowników w swoich jednostkach. Starosta poinformował' iŻ nię są to spisane
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kryteľia, lecz ogólne pľzepisy, któľe stanowią, Żę podwyŻka, czy nagľoda jest uznaniową
kieľownika, któľy zaruądza daną jednostką.

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zct - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

1 Radny obecny - niegłosujqcy

Uchwała Nľ XVIII l l98 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020
roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku - stanowi załqcznik nľ 15
do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Pou,iatLl yll Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 2020 ľoku'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały'

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Koiaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały. Dodatkowo pľzypomniał, iż podwyŻki płac dotyczą tylko pewnej gľupy pracowników,
bowiem część pracowników juz w tym ľoku znaczące podwyŻki otrzymała. Jest to gľupa, któľa
otľzymywała minimalne wynagľodzenie. Te podwyżki wynosiły często w gľanicach 500 zł i więcej.
o powyższym Staľosta szczegőłowo infoľmował Radnych podczas Komisji Rady Powiatu.

Radny Gľzegorz Jankowski zauwaŻył, iŻ na|eŻałoby dodać, Że podvłyŻki dla osób najmniej
zarabiających wynikały z ustaleń ľządowych.

Starosta przyznał, iz wynika to z przepisów o kwocie najnizszego wynagľodzenia, natomiast śľodki
f,tnansowe na ten cel Powiat musi znależć, we własnym budżecie.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały wtaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zct - 17

Przeciu' - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVIII l l99 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierynia 2020
ľoku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku _ stanowi

załqcznÍk nr 16 do niniejszego protokołu.
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Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľo.iu w spľawie zmiany uchu,ały Nr XIV/147/2019
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 20I9 ľoku w sprawie lľieloleĺniej Prognozy
Finansowej dlą Powiaĺu Buskiego na lata 2020 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

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

Uchwała została przyjęta pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XVIII 1200 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020
ľoku w sprawie zmiany uchwały NľXIV/l47/20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia
30 gľudnia 20l9 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2020-2030 - stanowi załqcznik nľ 17 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Pľojekt Uchwaly Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie określenia zasad udzielania dotacji na
dofinclnsowanie pľctc konseł'watoľskich, resĺctltľctĺOľSkich lub ľobót budou,lanych pľzy zabytkach
wpisanych do rejesĺru zabyĺków lub umieszczonych w gminnej ev,idencji zabyĺkóv, znajdujqcych się
na terenie Powiaĺu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z lym, Że Radni nie zabieľalri głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

Przeciu,- 0

v,sĺrzymął się - 0

Uchwała Nr XVIII 1201 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020
ľoku w sprawie okľeślenia zasad udzielania dotacji na dofrnansowanie pľac konserwatoľskich,
restauratoľskich lub ľobót budowlanych przy zabytkach wpisanych do ľejestľu zabytkÓw lub
unrieszczonyclr w grninnej ewidencji zabytków znajdującyclr się na terenie Powiatu Buskiego -

stanowi załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.



Ad. 1ó

Podjęcie uchwały Rady Powiąĺu w Bl,lsku - Zdľo.ju w spľawie ustalenią planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych oľaz szkół specialnych pľowadzonych pľzez Powiat Buski'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII 1202 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020
ľoku w spľawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkőł
specjalnych pľowadzonych przez Powiat Buski - stanowi załqcznik nr 19 do niniejszego
protokołu'

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół niepublicznych prowadzqcych kłalifikacyjne kursy zawodov,e oľaz trybu
przeprowadzania kontroli praw idłow oś c i ich po brania i wykorzyst ania'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z Íym, Żę Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII 1203 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 sierpnia 2020
ľoku w spľawie trybu udzielania irozliczania dotacji dla szkół niepublicznych pľowadzących
kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu pľzepľowadzania kontľoli prawidłowości ich pobľania

i wykoľzystania - stanowi załqcznÍk nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju v) spľawie usĺalenia zasad t'ldzielania

Sĺypendium Starosý Buskiego za wyniki w nauce.

Przewodniazący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskrrsję nad pľojektem uchwały.

lĺl



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

Uchwała została przyjęta prZęZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymaĺ się - 0

Uchwała Nr XVIII t204 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 sierpnia 2020
ľoku w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce -

stanowi załqcznik nr 21 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu v, Busku - Zdrojtł ]Ą, sprawie przyjęcia Kompleksowego
planu rozwĘu szkół u, Powiecie Buskim na lątą 202I - 2026.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVIII 1205 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 sierpnia 2020

roku w spľawie pľzyjęcia Kompleksowego planu ľozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata

202l - 2026 - stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Podjęcie uchwały Rady Powiaĺtl w Bu.yku - Zdrĺýu u, sprawie zmiany uchwały
nr XVII/]91/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroiu z dnia 29 maja 2020 ľoku w sprawie zmiany

uchwały nr XIX/I77/2012 Rady Powiatu w Buskl'l - Zdroju z dnia 30 maja 20]2 roktl w sprawie

uchwaĺenia Reguĺaminu przyzncłu,ania nagľĺid dlą nauczycieli za osiqgnięcia u) prący
dydaklycznej, wychowawcze'i i opiektlńczej.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uclrwały.

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

uchwały pod głosowanie.
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Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]7

przeciw - 0

v,strzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII l 206 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 sierpnia 2020
ľoku w sprawie zmiany uchwały nrXVIVl91l2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia
29 maja 2020 roku w spľawie zmiany uchwały nr XI)íl7712012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 3 0 maj a 20 l 2 roku w spľawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagľód dla nauczycieli
za osiągnięcia wpracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - stanowi załqcznik nr 23 do
niniejszego pľotokołu.

Ad.21
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju zmieniajqcej uchwałę w spľavlie
wyrazenia woli przystqpienia Powiątu Buskiego do ľealizacji projektu pn. "Vľymiaľ
międzynaľodowy w kształceniu zawodowym" w ľamcłch progľamu Erasmus*.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

u,strzymał się - 0

Uchwała Nľ XVII 1207 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020
ľoku zmieníająca uchwałę w sprawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji
pľojektu pn. ''Wymiar międzynaľodowy w kształceniu zawodowym'' w ľamach pľogľamu Eľasnrust
- stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Radni ni. zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

4d.22
Podjęcie uchwały Rady Powiąĺtł w
udzielenia pomocy./inansowej Gminie Busko

fizycznej.

Busku - Zdroju zmieniajqcej uchwałę w sprav,ie
Zdľój na ľealizację zadań z ząlcresu kl'lltury i kultury

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył

W zvłiązku z tym, Że Radni nie zabierali głosu,
uchwały pod głosowanie.

dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
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Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVIII t208 t20Ż0 Rađy Powiatu w Busku - Zfuoju z dnia 14 sierpnia 2020

roku zmieniająca uchwałę w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko ' Zúój na

realizacjęzadańzzakresu kultury ikultury fizycznej - stanowi zalqcznik nr 25 do niniejszego

pľotokołu.

Ad.23
Podjęcie uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla

powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddąnie części nieruchomości w użyczenie.

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

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVIII t209 t2020 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 14 sieľpnia 2020

ľoku w sprawie vłyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieruchomości w uŻyczenie - stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.Ż4
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla

powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem'

Pľzewodniczący Rady Powiatu

W związku z tym, Że Radni
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez

Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wstľzymał się - 0
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Uchwała Nľ XVIII ĺ 2|0 lŻ020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 sierpnia 2020

ľoku w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem _ stanowi załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Imienny wykaz głosowań pľzeprowadzonych podczas XVIII Sesji Rady Powiatu w Busku
Zdroju w dniu 14 sieľpnia 2020 ľoku - stanowi załqcznik nľ 28 do niniejszego protokołu.

4d.25
Spľawozdania ľoczne zdziałai'l podejrnowanych w ľoku 20l9:

- na obszarze administľowanym przez Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie
Nadzóľ Wodny w Busku - Zdroju,
- na obszaľze administľowanym pľzez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzóľ Wodny w Pľoszowicach,
- na obszaľze administrowanym przez Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Połańcu,
- na obszarze administľowanym pľZęz Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie
Nadzóľ Wodny w Staszowie,
- na obszaľze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzóľ Wodny w Jędrzejowie.

- w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załqczniki nľ 29, 30, 3I, 32, 33 do niniejszego
pľotokołu zosÍaŁy przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Radny Tomasz Mieľzwa poinfoľmował, iż Wody Polskie w swoim zakľesie działan mają m. in.

opiniowanie, uzgadnianie pľojektów i wydawanie decyzji. Radny zwrócił uwagę na nagminne

przedłuŻanie teľminów i jako przykład podał wspólną inwestycję Powiatu Buskiego z dwoma
gminami, gdzie wydanie decyzji tľwało od wľześnia2019 ľoku do maja2020 roku. Takie działania
niesamowicie toľpedują wykonywanie pľojektów, powodują wydłużanie czasu ich ľealizacji i często

powodują utratę dofinansowania, z uwagi na bľak wykonania pľojektu w terminie. Być może Rada
Powiatu mogłaby wystąpii z Apelem- do Wód Polskich o szybsze dział'ania w tym zakľesie.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek ľównież zgłosił uwagi co do działalności Wód

Polskich.
Radna Teľesa Kľupska wyraziła opinię, iż Wody Polskie mają jeszcze więcej do obsługi wałów niż
Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku - Zdľoju kilometrów drog, Zaznaczyła, iż Wody Polskie
rozpoczęły działalnośó dopieľo w ľoku ubiegłym i jeszcze się organizują. Z obserwacji Radnej

wynika, Że jeszcze nigdy Kanał Stľumień, czy rzeka Maskalis nie były tak dobľze wyczyszczone
jak obecnie.
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek wyraził odmienny pogląd co do jakości

wczyszczenia Kanału Stľumięń' Pľoblemy w tym zakľesie są juz od 20 lat. Wody Polskie nie

ľozpoczęły działalności w ľoku ubiegłym, lecz powstały w miejsce wcześniej działających
zarządów melioľacji.
Staľosta Buski Jeľzy Kolarz tőwníeŻ zgłosił uwagi, co do działalności Wód Polskich, ptzyznając
ľację Radnęmu Tomaszowi Mierzwie w zakľesie wydłużania teľminów uzgadniania pľojektów

i wydawania decyzji, Ponadto, zdaniem Starosty w Wodach Polskich winien być opľacowany

szczegőłowy haľmonogľam pľac' a tego nie ma. Często, działania podejmowane są dopiero po



interwencji ze stľony sztabu zarządzania kryzysowego, tak jak to miało ľównież miejsce w ľoku
biezącym. Dodał, iż Wody Polskie mają l15 wałów niŻPZD kilometrów dľóg'

^d.26Infoľmacja Dyľektora Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadan
z zakresu modeľnizacji i ľemontów dľóg powiatowych - w brzmieniu stanowiącym zołqcznik
nr 34 do niniejszego pľotokołu została ptzyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości,bez uwag.

^d.27Protokoły z kontľoli pľzepľowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
wPlacÓwce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach oraz w Powiatowym Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym odpowiednio załqczniki nľ 35 i nr 36
do niniejszego pľotokołu zostały pľzyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Radny .Ian Bartosik jako Członek Komisji Rewizyjnej poinfoľmował, iŻ podczas w/w kontľoli
Komisja tylko ''dotknęła'' pewnych danych. W tľakcie pľzepľowadzania kontroli Radny zadawał
liczne pytania m' in' o kieszonkowe dla Wychowanków Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiaľach. Z przedstawionego zestawienia wynikało, że jeden z wychowanków clostawał 1/4

waľtości kieszonkowego' Radny popľosił o doprecyzowanie infoľmacji w tym zakľesie. Dľuga
spľawa dotyczyła noty księgowej za uczestnictwo dzieci w zimowisku. Koszt tego wyjazdu
wynosił 6 l25 zł za tygodniowy pobyt dla 5 osób. Zdaniem Radnego jest to zbyt wysoka kwota,
tym baľdziej, Że jest to tylko 50% kosztów jak pierwotnie informował Dyľektoľ Placówki, Zatem,
Radny chciałby wiedzieć jaki jest ostateczny i całkowity koszt w/w wyjazdu.
W odniesieniu do powyŻszego Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował i ptzekazał Radnemu
pisemną szczegółową infbľmację w povvyŻszym zakľesie, w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 37 do niniejszego protokołu.

Radna Bogusława Majcheľczak jako Członek Komisji Rewizyjnej równieŻ odniosła się do pľac
Komisji, infoľmując,iŻzuwaginazagroŻenie epidemiologiczne posiedzenie Komisji odbywało się
w Staľostwie Powiatowym, a nie w Placówce opiekunczo - Wychowawczej w Winiaľach.
Członkowie Komisji analizowali dokumentację dostarczonąpľzez Dyľektoľa Placówki, co zdaniem
Radnej w pewien sposób ogtaniczało zakľes i szczegőłowość kontľoli. Radna vqyraziła nadzieję,
iz w przyszłości Komisja Rewizyjna będzie miała pełny wgląd do wszystkich dokumentów na

miejscu w Placówce opiekuriczo - Wychowawczej w Winiaľach.

Ad.28
W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy dokonywany był w Starostwie
Powiatowym pľzegląd stanowisk pracy? o powyŻszym Staľosta Buski infbľmował na pľzełonrie
miesięcy marzeclkwiecień 2020 roku. Ponadto, Radny zwrőcił się zpytaniem o vĺykaz osób, któľe
nabyły pľawa emerytalne, a w dalszym ciągu są zatľudnione. W nawiązaniu do wniosku Radnego
Jana Battosika w spľawie wpľowadzenia zdalnych Sesji, Radny Grzegorz.Iankowski zwľócił się
z pytanienr czy będzie on w dniu dzisiejszym procedowany.

23



W odniesieniu do powyŻszego Starosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, izprzegląd kadľ i ana|iza
zatľudnienia monitoľowana jest na bieząco. Efěktem tego jest ogľaniczenie zatľudnienia
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu. W pľzypadku odejścia pľacowników na

emeryturę' tam gdzie jest to możliwe nie ma nowych zatrudnień, a w zamían za zwiększenie
zakľesu obowiązków pľacownikom proponowane są vłyŻsze wynagľodzenia' Starosta Jerzy Ko|arz
poinfoľmował, iŻ w Staľostwie Powiatowym geneľalnie nie ma pracowników, ktőrzy nabyli pľawa

emerytalne i nadal pracują. W roku bieŻącym na emeryturę odeszło 3 pľacowników. odnosząc się

do wniosku Radnego Jana Bartosika Starosta Buski Jerzy Kolarz poinfbľmował, iż wniosek będzie
pľocedowany na dzisiejszej Sesji. Jeśli Radni wyraŻą pozytywną opinię, zostanie wszczęta
stosowna proceduľa w zakľesie zakupu tabletów, jako spľzętu niezbędnego do pľzepľowadzenia
zda|nych posiedzeń. Członkowie Zarządu Powiatu podjęli juŻ wcześniej decyzję o zakupie tabletów

na potrzeby posiedzeń Zarządu Powiatu.

Ż, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek Zaproponował odłożenie w czasie realizacji
zdalnych posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu. Aby pľZepľowadzać zdalne obľady potľzebny
jest zakup odpowiedniego spľzętu dla Radnych. W przepľowadzonym w tej sprawie na początku

bieżącego ľoku głosowaniu, Radni Rady Powiatu w większości opowiedzieli się negatywnie.

Również dziś, Przewodniczący Rady Andľzej Gądek odniósł się negatywnie do zakupu tabletów'

W zakresie zagroŻenia epidemiologicznego podkľeŚlił, iz na ulicach, czy targowiskach, gdzie są

duże skupiska ludzi nie są przestrzegane zasady bezpieczenstwa w zakľesie zachowania odstępu

czy noszenia maseczek.

3. Radny Piotľ Wąso wicz zwrőcił uwagę Pľzewodniczącemu Rady Powiatu Andľzejowi
Gądkowi o nie ľozpowszechnianie w swoich wypowiedziach tľeści ľasistowskich.
-\ĺ/ związku ze zbliŻającym się początkiem roku szkolnego, Radny Piotľ Wąsowicz zwrocił się
z pytaniem o jego oľganizację w sytuacji ciągłego wzľostu liczby zachorowań na CoVID-l9.
Ministeľstwo Edukacji infoľmuje, że nie będą obowiązywały na teľęnię szkół maseczki. Radny
zwrócił się z pytaniem, czy buskie szkoły są na tyle wyposazone w spľzęt, aby w sytuacji
wprowadzenia nauczania zdalnego zabezpíeczyc wszystkich uczniów? Z ľozmów
pľzepľowadzonych z rodzicami wynika, że niektórzy uczniowie nię tylko ze względu na bľak

zasięgu internetu, ale i na brak sprzętu nie mogli uczestniczyć, w zajęciach zdalnych. Radny
chciałby, aby to było wzięte pod uwagę pľzez dyrektorów szkół. Radny zwľócił się z pytaniem
jak będą Í'unkcjonowały szkoły i jak będą zorganizowane zajęcia bioľąc pod uwagę, że k|asy liczą
po ok. 30 uczniów? Czy jest już jakiś pomysł w sytuacji wzľostu zachoľowan orazjak w tej

sytuacji będą f'unkcjonowały inteľnaty?

odnosząc się do powyższego Staľosta Brrski Jeľzy Kolarz poinfoľmował' iŻ jak Radny Piotľ
Wąsowicz doskonale wie, w ostatnim czasie odbyło się kilka konfeľencji z udziałem Ministľa
Edrrkacji, według których wszyscy są doskonale pľzygotowani do nowego roku szkolnego. Tyle
tylko, że całość Spoczywa na dyľektoľach szkół. To dyrektoľzy odpowiadają za działania
i podejmują decyzje w sytuacjach kryzysowych wspólnie z Sanepidem. Wspólnie decydują

o dalszym tľybie prowadzenia zajęć,, zakresie i osobach objętych kwaľantanną. Staľosta stwieľdził,
iŻ mamy tu jedną wielką niewiadomą. Zarząd Powiatu pľZepľowadza ľozmowy z dyľektorami szkół,

podczas któľych infoľmują w jaki sposób przygotowują się do zajęć szkolnych. odnośnie spľzętu

Staľosta Buski poinformował, iŻ w celu zabezpieczenia nauczania hybrydowego w klasach
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montowane są szeľokokątne kameľy. Na dziś z rządowego pľogľamu zakupiono ponad 40 laptopów
dla uczniów najbaľdziej potľzebujących, jest to jednak niewiele bioľąc pod uwagę pľawie
3 tysiące uczniów. W ľamach obecnie ľealizowanego przez Powiat Buski pľojektu, dyrektoľzy szkół
zaopatrzeni zostaną częściowo w śľodki dezynťekcyjne. Maseczki w szkołach nie są obowiązkowe,
więc pozostaje to w gestii uczniów. Stosowane będą podstawowe zasady zachowania dystansu,
wietľzenia klas, być moŻe wydłużania przeľw itp. Uczniowie póki co będą pľzyjmowani do

inteľnatów, a sytuacja będzie monitoľowana na bieŻąco. RozwaŻa się ľównieŻ w pľrypadku
podejľzenia zakażenia, wykonywanię testów. Będzie to generować koszty, a|e na|eŻy jak najlepiej

zabezpieczyć uczniów i nauczycieli. Są to jeszcze kwestie otwarte, do dyskusji na kolejnych
spotkaniach z dyľektorami'

4. Starosta Buski Jerzy Kolaľz w odpowiedzi na zapytanie Radnej Teľesy Kľupskiej poinformował,

iż na wniosek Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka, Sąd

obnizył o 50%o koszty Komoľnika.

5' Radny Stanisław Lolo, w związku z nieprawdziwymi sugestiami Starosty, że Radni nie składają

wniosków, pľzypomniał swój wniosek o pľzebudowę i ľemont drogi powiatowej na odcinku od

stadionu w Pacanowieprzez Słupię obok Domu Pomocy Społecznej. Czy mimo tego, że wniosek
nie był omówiony w gabinecie, to został juŻ rozpatrzony?

W odniesieniu do powyŻszego Starosta Jerzy Kolarz poinfoľmował, iż wniosek ten był zgłoszony
do naboľu, & W ľoku bieżącym został powtóľzony. Jest też deklaracja ze strony Rady Miejskiej
w Pacanowie, Że będzie pľzedmiotem dofinansowania o ile dofinansowanie do wniosku będzie na
poziomie minimum 70%. Tak więc wniosek w pľzedmiotowym zakresie jest złoŻony, jest

pozytywna ocena wniosku i jeśli zyska aprobatę będzie ľealizowany. Czekamy na ostateczną
decyzję w zakľesie dofinansowania.

6. Radna Bogusława Majcherczak zwľóciła się z pytaniem odnośnie pľocentowego wykonania
realizacji pľojektu pľzesiewowego badania jelita grubego, realizowanego ptzez Zespoł opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju. odpowiedŹ moŻe być udzielona na kolejnej Sesji lub podana do
publicznej wiadomości.

Ponadto Radna pľzypomniała wcześniejszy wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej
i Pľomocji Powiatu dotyczący zamontowania klimatyzacji w salach lekcyjnych od stľony

południowej w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju. Radna
ponownie w imieniu Komisji pľosi o rozwaŻenie powyższego wniosku, bioľąc pod uwagę, iż
w miesiącach maj, czerwiec, wľześień nauka i pľzyswajanie wiedzy w wysoko nagľzanych
pomieszczeniach jest baľdzo uciążliwa'

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jeľzy Kolarz przedstawił inÍbľmację w zakľesię
pľogľamu przesiewowego badania jelita grubego. Pľogram ten jest mocno ľozpropagowany
w lokalnych mediach i na stľonie intemetowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju. Na
chwilę obecną Staľosta nie posiada inÍbrmacji o procentowym wykonaniu programu' alę na pewno

wiele osób z ých badań skorzystało.

W odniesieniu do klimatyzacji w Zespolę Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Zdľoju, Staľosta poinformował, iz Zarząd Powiatu zna i analiztrje ten pľoblem. Wykonanie
klimatyzacji to jest koszt kilkuset tysięcy złotych' W tyrrr zakľesie pľowadzone są ľozmowy
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z Dyrektoľ ZSTio w Busku - Zdľoju, celem znalezienia optymalnego rozwiązania. Staľosta clodał,

izw zadnej ze szkőł w klasach nię ma zamontowanej klimatyzacji. Realizacja pewnych inwestycji
uzaleŻniona jest od wysokoŚci otrzymywanej subwencji oświatowej'

7. W związku ze zblíŻającym się nowym ľokiem szkolnym, Radna Teľesa Kľupska zwróciła się
z pytaniem o sytuację Wychowanków Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w związku z przeniesieniem Placówki i na jakim etapie są pľace ľemontowe nowej lokalizacji
Placówki?

Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iz na dzien dzisiejszy Zarząd Powiatu podjął decyzję,
Że z uwagi na wzľost kosztów rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej
Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych zptzeznaczeniem na Publiczną Placówkę opiekunczo -

Wychowawczą'',będzie podejmował ľozmowy z Buľmistľzem Miasta i Gminy w Busku _ Zdľoju
w zakresie zmiany warunków umowy z nieodpłatnego uŻyczenia na dzierżawę. Jednocześnie
Zarząd Powiatu będzie czynił staľania o pozyskanie śľodków zewnętrznych z Funduszu Inwestycji
Lokalnych na realizację przedmiotowego zadania. 'W związku z powyŻsrym oraz w związku
z obecną sytuacją COVID-19 Zarząd Powiatu podjął decyzję o pozostawieniu Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w dotychczasowej siedzibie na okľes do ľoku czasu. Jednocześnie
wystosowany zostanie wniosek do Świętokľzyskiego Urzędu Wojewidzkiego w Kielcach -V,Iydział

Polityki Społecznej i Zdrowia o moŻliwość zwiększenia liczby dzieci w w/w Placówce na okľes
jednego ľoku.

8. Radna Bogusława Majcheľczak złoĄła Radzie Powiatu podziękowania za przeznaczenie
śľodków ťrnansowych na rzecz Stowaľzyszenia Razem Dzieciom, dzięki którym dzieci z terenu
Powiatu Buskiego mogły skorzystać z wakacyjnego wypoczynku. Radna pľzedstawiła zakľes
działania Stowaľzyszenia Razem Dzieciom' zachęcając Radnych do wspÓłpracy.

9. Radna Teresa Kľupska zwľőciła uwagę w zakľesie potľzeby zatľtldnienia pielęgniaľki w Placówce
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach, biorąc pod uwagę planowane zwiększenie ilości
Wychowanków.

W odniesieniu do powyŻszego Staľosta Jerzy Ko\aľz poinfoľmował, iŻ zabezpieczenie dzieci
i stwoľzenie waľunków zgodnych z obowiązującymi pľzepisami pľawa Spoczywa na Dyľektoľze
Placówki opiekuńczo -Wychowawczej w Winiaľach.

5. Radni Rady Powiatu powrócili do dyskusji w zakľesie wniosku Radnego Jana Bartosika
w spľawie wpľowadzenia zdalnych posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Powiatu na czas zagroŻenia
epidemiologicznego CoVID-lg' Radny Tomasz Mierzwa ponowił wniosek o zakup tabletów dla
Radnych, jako spľzętu niezbędnego do pľZepľowadzania zdalnych posiedzeń.

Mateusz olszewski - InÍbrmatyk w Staľostwie Powiatowym pľzedstawił Radnym wstępne
kalkulacje dotyczące zakupu tabletów dla Radnych'

Po dyskusji, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek
w spľawie zakupu tabletÓw dla Radnych, celem pľowadzenia zdalnych Sesji Rady Powiatu oľaz
posiedzeń Komisji Rady Powiatu w czasie trwania COVID-l9.

26



Wniosek został przyjęty pruez Radę Powiatu w głosowaniu:

Ad.29
Wobec zrea|izowania poľządku

wszystkim obecnym za udział
w Busku - Zdroju.

za- l0
przeciw - 3

wstrzymał się - 4

obľado Przewodniczący Rady Powiatu
o godz. |3.25 zarĺÝ,nął XVIII

Andľzej Gądek dziękując
Sesję Rady Powiatu

Na tym protokół zakoŕlczono i podpisano.
Protokół sporządzila: Barbara Banaś

Niniejsry pľotokół stanowi zwięzłą, skľóconą weľsję pľzebiegu posiedzenia XVIII Sesji Rady

Powiatu w Busku _ Zdľoju, któľa odbyła się w dniu 14 sieľpnia 2020 ľoku. Dokładny jej pľzebieg

zawieranagľanie, udostępnione na stronie Biuletynu Infoľmacji Publicznej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľoju,

1 í'iíJÍr'{

f l'i *lZr\t- \'

21


