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Pľotokół Nr XIX /2020

z Sesji lłady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyla się lv dniu 25 wľześnia 2020 ľoku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdľoju

n, Scsji udzial lvzięli:

- I{adni Rady Powiatu w Busku - Zdrojut

Lista obecności ľadnyclr stanowi zĺlłĺpcznik nr I do rrinic.jszego pľotokołu.

|'orząclck obľacl:

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

3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z XVIII Sesji l{ady Powiatu.
5. Spľarł,ozdanie 7'aruądul Powiatu z działa|noścj'z'a okľes pomięclzy sesjami.

6. Pocljęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdro.ju w spľawie zmian w budzecie Powiattl

Buskiego w 2020 ľoku.

7. Pocljęcie tlchwały Rady Powiatrt w Br"rsktl - Zdľojtr w spľawie pľzeniesień w wydatkach buclzetu

Powiatu Buskiego w 2020 roku.
8. Pocljęcie uchwały Racly Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmiany uchwały

NľXIV/\47/Ż019 Rady Powiatu w Busktl - Zclľoiu z dnía 30 gľrrdnia 20l9 ľoku w spľawie

Wieloletnie.j Pľogllozy l]'ilraltstlwe.i dla I'owiatu Buskiego tla lerta 2020 - 2030.
9. Pocljęcie uclrwały Rady Powiatu w Busktr - Zclľo.iu w spľawie zaÍwieĺ*dzcnia wyboľu biegłego

ľewidenta clo badania spľawozdania Í-inansowego Zespołr"l opieki Zclľowotne.j w Busktr-Zdľo.jtl

zaŻ0|9 ľok.
10. Pocl1ęcie uchwały l{acly Powiatu W Busku - Zdľojrr w spľawie ttpowazlriclria clcl

pľZepľowadzenia postępowalria W zakľesie wyboľu biegłego ľewidenta do badania

spľawozclalria ĺjnalisowego Za 2O2O i Ż02| rĺ>k w Zespolc Opieki Zclľowotnej rł, Busku-Zclľoju.
11. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawic okľeślelria zasad zbycia,

wyclzieľzawienia, wynajęcia, oddania w uŹytkowanic oraz' ĺtż.yczenia aktywów tľwałyclr
Zespołu opieki Zdrowotnej w Bttsku - Zdľo.jtr.

12. Pocljęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zmieniającej uchwałę w spľawie

uclzielenia pomocy finansowe'j Wojewóc1ztwu Świętokľzyskienrlt na ľealizację zaclań z zakrestt

kuItuľy.



13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju zmieniającej uchwałę w spľawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrőj na realizację zadan z zaktęsu kultuľy
i kultury fizycznej.

l4' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia woli przystąpienia
Powiatu Buskiego do projektu pn. ''Szkolny Punkt Infoľmacji Turystycznej kluczem do

ľozwoju turystyki targowo - kongľesowej i pľozdľowotnej'' w ramach Regionalnego Programu
opeľacyj nego Woj ewó dztw a Świętokľzys k ie go na l ata 20 l 4 -2020 .

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrazenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchonrości w najem.

l6' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.

l7. Informacja Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľatu ochľony Roślin i Nasiennictwa
o realizacji zadan z zakľesu ochrony roślin i nasiennictwa na teľenię Powiatu Buskiego za rok
2019.

18. Spľawy róŻnę i wolne wnioski.
19' Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz' 9'00 otwoľzył XIX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zđtoju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
informacyjny wynikający zart.13 ogólnego rozpotządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował,iŻ:

w Busku - Zdtoju jest Staľosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku -

Zdroju.

rea|izacji obowiązku transmitowania i rejestľacji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdtojuza
pomocą urządzeń ľejestľujących obľaz i dŹwięk oraz ich udostępniania na podstawie aľt. 15

ust' la ustawy z dnia 5 czetwca 1998 ľ. o samoľządzie powiatowym.

go na stľonie inteľnetowej administľatoľa oľaz na dľzwiach sali, w któľej odbywają się

obľady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych (1 Radny tlczestniczył w Sesji od godz. 9.05, l Radny
uczestniczył w Sesji od godz. 9.20, 2 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych), co wobec
ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quoľum pozwalające na

podejrnowanie pľawomocnych uclrwał oraz decyzji.



Ad.3
Pľzewodniczący Zaruądu Powiatu .Ieľzy Kolaľz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wycofänie
zporządkuobľad pkt 13 wbrzmieniu:

13. ''Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju zmieniającej uchwałę w spľawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrőj na realizację zadaÍĺ z zakľesu kultury i kultury
ťlzycznej."

dotychczasowy pkt 14 otrzyma numeľację l3,
dotychczasowy pkt )'5 otrzyma numeľację l4
dotychczasowy pkt 16 otrzyma numerację 15

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolatz, uzasadniając, zgłosił wnioski
o wprowadzenie do porządku obľad po pkt 15' pkt 16' pkt 17' pkt 18' pkt 19' pkt 20' pkt
2|, pkt 22 w bľzmieniu:

16. ,,Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały
Nr XVIIi l8912020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w spľawie okľeślenia
zadań oľaz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych,
przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadaťl z zaktesu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim''.

17. ,,Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwaĘ
Nľ XX)í320l20|1 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 2017 roku w sprawie
przygotowania i wspólnej realizacji projektu partneľskiego pn. ''Rewitalizacja miejscowości
gminnej Nowy Koľczyn - etap II''.''

18.,,Podjęcię uchwały Rady Powiatu w Busku -Z&oju w spľawie udzielenia dotacji celowej na

dof,rnansowanie prac pÍzy zabytku dla ParaÍ'ii Rzyrnskokatolickiej p. w Świętej Kataľzyny
Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim'''

19. ,,Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie udzielenia dotacji celowej na

dofinansowanie pľac ptzy zabytku dla Paľafri Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Stanisława B.M.
w Świniaľach'"

20.,,Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju w sprawie udzięlenia dotacji celowej na

dofinansowanie pľac pĺzy zabytku dla PaľaÍ-ri Rzynrskokatolickiej p. w. Świętego .Iakuba Staľszego

w SzczaworyŻu'"

21. ,,Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na

doÍ-rnansowanie pÍac pruy zabytku dla PaľaÍli Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Idziego opata
w Zboľówku. ''

22,,,Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju w spľawie udzielenia dotacji celowej na

dofinansowanie pľac przy zabytku dla PaľaÍii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia
NajŚwiętszej Maryi Panny w Strożyskach.''



Kolejne punkty pozostają bezzmianzzachowaniem ciągłości numeracji, tak więc:

dotychczasowy pkt 17 otrzyma numeľację 23,

dotychczasowy pkt 18 otrzyma nvmerację24
dotychczasowy pkt |9 otrzymanumeľację 25

Innych pľopozycji zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Pľzewodniczącego
Zaruądu Jeľzego Kolarza o wycofani e z potządku obrad pkt 13 w przytoczonym :vqyŻej bľzmieniu:

zą- ]5

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny łTiesłąw Maľzec - obecny - niegłosujqcy

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Pľzewodniczącego
Zarządu Jeľzego Kolarza o wpľowadzęnie do porządku obrad po pkt 15, pkt 16

w przytoczonym wyŻęi bľzmieniu:
za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny lľies.ław Mąrzec - obecny - niegłosujqcy

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanię wniosek Pľzewodniczącego
Zarządu Jerzego Ko|aľza o wprowadzenie do poľządku obľad po pkt 16, pkt 17

w przytoczonym wyŻej bľzmieniu:
za- 15

Przeciv' - 0

wstrzymał się - 0

Radny ýĺ/iesław Mąrzec - nieobecny na sali obrad

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Pľzewodniczącego
Zarządu Jerzego Ko|arza o wpľowadzenie do poľządku obľad po pkt 17, pkt 18

w przytoczonym wŻej bľzmieniu:
zą- ]5

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny lľiesław Marzec - nieobecny ną sali obrad



Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Pľzewodniczącego
Zarządu Jerzego Kolarza o wpľowadzenie do poľządku obrad po pkt 18, pkt lg
w prrytoczonym wyŻęj brzmieniu:

zą- ]5

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny ĺľiesław Mąľzec - nieobecny na sali obrad

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego
Zarządu Jerzego Ko|arza o wprowadzenie do poľządku obrad po pkt 19, pkt 20
w przytoczonym wyŻęj bľzmieniu:

zą - ]5

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny lľiesłąw Marzec - nieobecny na sali obrad

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Pľzewodniczącego
Zarządu Jerzego Kolarza o wprowadzenie do porządku obľad po pkt 20, pkt 2l
w przytoczonym wyżej bľzmieniu:

zą- ]5

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny ĺľiesław Marzec - nieobecny na sali obrąd

Przewodnicząay Rady Powiatu Andľzej Gądek
Zarządu Jeľzego Kolarza o wpľowadzenie
w przytoczonym wyŻęj bľzmieniu:

poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego
do poľządku obrad po pkt 21, pkt 22

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Iľiesław Mąrzec - nieobecny na sąli obrad

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obrad wraz z wlw
zmianami został Wzyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

5



Zą- 15

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0
Radny'ĺľiesłau, Marzec - nieobecny na .sali obrąd

Ad.4
Pľotokół Nľ XVIIV 2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sieľpnia 2020 ľoku
zosI'ał przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]5

przeciw - 0

wstľzymcil się - 0

Radny ĺľiesław Marzec - nieobecny na sali obľad

Ad.5
SpľawozdanieZarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj'od dnia 14 sierpnia2O20 roku do
dnia 25 września 2020 ľoku, pľzedstawił Pľzewo dníczący Zarządu Jeľzy Kolaľz'
W okľesie tym Zaľząd odbył 6 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym' stanowi
załqcznik nľ 2 do niniejszego pľotokołu.

l. Radny Jan Baftosik zabieľając głos nawiązał do spotkania, które odbyło się wdniu 9 lipca2O2O
ľoku w Busku - Zdľoju z udziałem Pana Pľemieľa Mateusza Morawieckiego, na którym Pan
Premier wręczył samoľządowcom pľomesy w ľamaclr Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych'
Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz oftzymał wówczas czek dla Powiatu Buskiego w wysokości
2 467 304 zł, Radny Jan Bartosik poinfoľmował, iz w dniu 2 wrześnía 2020 roku za pośrednictwem
Wojewody Świętokľzyskiego w/w śľodki wpłynęły na konto Starostwa Powiatowego. Śľodki
finansowe przekazane zostały ľównież na konta poszczególnych gmin Powiatu Buskiego, łącznie na
kwotę ponad 77 mln zł' Koľzystając z okazji Radny Jan Bartosik złoŻył serdeczne podziękowania
Panu Pľemieľowi oľaz Jego współpľącownikom za duŻe wspaľcie finansowe dla Powiatu Buskiego.
Radny pľzypomniał ľównież powątpiewanie ze strony Starosty Buskiego, który nazwał otľzymany
od Pana Pľemieľa czek, tektuľką lub czekiem bęz pokľycia. Radny popľosił ľównież
o pľzedstawienie podziękowania dla Pana Pľemieľa, o którym Starosta informował w spľawozdaniu
z pÍac Zarządu Powiatu z działalności w okľęsie międzysesyjnym' Radny dodał, iz ani w dniu
3 wľześnia 2020 ľoku, ani w dniu l0 wľześnia 2020 ľoku na posiedzeniach Zarządu Powiatu nie
zostaŁ poruszony fakt, iz Powiat Buski w/w śľodki otrzymał' Bľak równięŻ takiej infoľmacji na
stľonach BIP Staľostwa Powiatowego.

odnosząc się do powyŻszego Starosta Buski lerzy Kolarz przekazał Radnemu kseľokopię
podziękowania przesłaną w dniu 17 wľześnia 2020 roku na ľęce Pana Pľemięľa Mateusza
Moľawieckiego' Starosta Buski przyznał, iz mając wcześrriejsze złe doświadczenie' kiedy Powiat



Buski otrzymał czek nie znajdujący pokľycia finansowego, mógł vłyľazić, się, ze jest to tylko
tektuľka. Za otrzymane w dniu 2 września 2020 roku śľodki finansowe dla Powiatu Buskiego,
Starosta Buski bardzo dziękuje i w dzisiejSZym spľawozdaniu Zprac Zarządu Powiatu za okres
międzysesyjny poinformował o powyŻszym zarowno Radę Powiatu jak i mieszkańców Powiatu
Buskiego. Starosta przyznał, iż na posiedzeniach Zarządu Powiatu nie było informacji
w przedmiotowej spľawie, ponieważ śľodki te nie są jeszcze foľmalnie wpľowadzone do budżetu
oľaz dodał,Że nie wszystkie informacje podlegają publikacji na stronach BIP.

2. Radny Jan Baľtosik zwrócił się z pytaniem według jakich zasad dyľektorzy szkőł przyzna.ią
nagľody dla nauczycieli i czy jest to konsultowane' opiniowane ze Związkamí Zawodowymi
w poszczególnych szkołach? Radny podkľeślił, iŻ nie neguje nagľód, a jedynie chciałby poznać,
zasady ich przyznawania, bioľąc pod uwagę pojedyncze negatywne głosy nauczycieli o sposobie
przyznawania w/w nagľód'

odnosząc się do powyŻszego Starosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iz nagľody Staľosty
przyznawane są zgodnie ze stosownym ľegulaminem. Na wniosek ľad pedagogicznych Zarząd,
przyznaje po 1 nagľodzie dla l nauczyci e\a z kaŻdej szkoły. W zakľesie nagľód przyznawanych
przez Dyľektoľów Szkół również są stosowne i jasne pľzepisy, kto może występować o nagrodę
i kto uczestníczy w opiniowaniu tej nagľody. Wniosek o nagľodę zgłosić mogą członkowie rady
pedagogicznej, ľodzice, zakładowe oľganizacje związkowe albo z własnej inicjatywy wnioskować
może dyrektor. To rada pedagogiczna Z organizacjami w skład któľej wchodzą ľównież związki
zawodowe opiniuje wnioski i po tej opinii dyrektor przyznaje nagľody dla nauczycieli. Starosta
ptzyznał, iŻ moŻe być niezadowolenie ze strony nauczycieli, bowiem z uwagi na ograniczone
środki finansowe w oświacie, wnioski o nagľody pľZygotowane przez dyrektorów szkół na kwotę
ok. 250 tys zł, zľedukowane zostały o 5OoÁ.

3. Radny Tadeusz Jewiarz zwrócił się do Staľosty Buskiego i Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie
działań w zakľesie zanrontowania baľieľ ochľonnych na dľodze w miejscowości Niziny. odbył się
odbióľ końcowy zadania przebudowy w/w dľogi powiatowej, pľoblemem pozostaje jednak wąski
pas rowu' któľy wniektóľych miejscach osiąga głębokość nawet l50 cm. Stąd potľzeba
zamontowania baľier ochľonnych w. celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ľuchu
dľogowego. Radny zgłaszał w/w prośbę ľównież na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za ptzedstawione spľawozdanie'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek o godz. l0.l5 ogłosił 5 minutową pľzeľwę
w obľadach, w celu przewietrzenia sali. Po pľzeľwie pľzystąpiono do realizacji pkt 6 poľządku
obľad.

Ad.6
Podjęcie uchv'ały Rady Pou,iclĺLl ýu Busku - Zclro.il.l lą, sprclwie zmiąn w blldżecie Powiatu Bĺlskiego
w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz onrówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.



Przewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Teľesy Krupskiej
dotyczące zadan inwestycyjnych rocznych w 2020 ľoku.

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

Uchwała została przyjęta ptzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]7

pľzeciv, - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XIX /2ll 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 25 wľześnia 2020
roku w sprawie zmianwbudżeciePowiatuBuskiego w2020 ľoku - stanowi załqcznik nr 3 do

niniejszego pľotokołu'

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiatu u, Busku - Zdroju vl spľawie przeniesien w wydatkach budzelu
Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do ilw projektu
uchwały'

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

Uchwała zosÍała przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XIX l 2l2 /20Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020
ľoku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku _ stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Projekt Uchu,aly Rady Pou,iaĺu vl Bl.lsku - Zdľo'itl w ,sprcłwie zmiany uchwały Nľ XIV/]47/2019
Rady Pou,iąĺu ul Busku - Zdľoju z dnia 30 gľudnia 20]9 roku w sprau,ie Lĺĺieloletniej Pľognozy
Finansowej dĺa Pov,iątu Btłskiego ną lata 2020 - 2030.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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



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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- ]6

przeciw - 0

wsĺrzynlał się - 0

I Radny obecny - niegłosujqcy

Uchwała Nr XIX l2|3 120Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020
roku w sprawie zmiany uchwały Nľ XIV/147|2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía
30 gľudnia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2020 - 2030 - stanowi zołqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Btlsku - Zdroju w sprawie zafwierdzenia wyboru biegłego
ľewidenta do badania spľawozdania finan.sou,e4o Zespołu opieki Zdrov,otnej w Busku - Zdroju za
2019 rok.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]7

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIX l2l4 120Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2OŻ0
ľoku w sprawie zatwietdzenia wyboľu biegłego ľewidenta do badania spľawozdania f'lnansowego
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za 2019 rok - stanowi załqcznik nľ 6 do
niniejszego pľotokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwaly Rady Powiaĺrł lĄ, Busku - Zdro.iu 1Á) spravlie upovtażnienia dĺ;
pľzeprowadzenicl posĺępowąnicł w zakresie wyboľu biegĺego rewidenta do badania sprawozdania
finansou,ego Za 2020 i 202 ] rok u, Zespole Opieki Zĺlroulotnej v, Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek

W związku z tym, Że Radni nie zabierali
uchwały pod głosowanie'

otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt



Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XIX l 2l5 12020 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 25 września 2020
roku w spľawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboľu biegłego
rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i Ż021 ľok w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady
wydz i erżaw i e ni a, wyna'j ę c i a,

Opieki Zdrowotnej w Busku

Powiatu v, Busku - Zdroju w spľawie okľeślenia zasad zbycia,
oddąnią v,użytkowanie oraz uŻyczenia aktyu,ów tľu,ąłych Zespołu
Zdro.iu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 13

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 4

Uchwała Nľ XIX 1216 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 wľześnía 2020
roku w sprawie okľeślenia zasad zbycía, vĺydzierŻawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oľaz
vĘczenia aktywów tľwałych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik
nr 8 do niniejszego pľotokołu.

^d. 
L2

Podjęcie uchwały Rady Powiąĺu v) Busku - Zdroju zmieniajqcej uchwałę w spľawie
udzielenia pomocy finansowej ĺľo.jeu,óclzĺu,u Śu,ięĺokrzyskiemu na realizację zadań z zalcresrl
kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Pľzęwodnicząay Rady poddał pľo.|ekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

t0



Uchwała Nr XIX ĺ2l7 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 wrzęśnia 2020

ľoku zmieniającej uchwałę w spľawie udzielęnia pomocy ĺinansowej Województwu
Świętokľzyskiemu narealizacjęzadańzzaktesu kultury - stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu'

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu ý! Busku - Zdro'ju w ,ľpľawie wyrażenia woli przystqpienia
Powiątu Buskiego do projekĺu pn. "Szkolny Punkĺ Infoľmącji Turystycznej kluczem do rozv,ojt'l

turysýki targowo - kongresowei i prozdrowoĺne.f " w ľąmach Regionalnego Programtl
operacyjnego Województwą Świętokrzyskiego na tąĺą 201 4-2020.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W zuliązku z tym, Żę Radni nie zabiera|i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIX l2l8 120Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020
roku w sprawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn' ''Szkolny Punkt
Infoľmacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongľesowej i pľozdľowotnej''
w ľamach Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2014-

2020- stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchv,ały Rady Powiątu w Buskl,l - Zdroju v, sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej .jednostki organizacyjnej'na oddanie części nieruchomości w najem.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľo.iekt

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

lłsĺľzynlal się - 0

Uchwała Nr XIX 1219 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020
ľoku w sprawie wyruŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości wnajem- stanowi załqczník nr II do niniejszego pľotokołu.

il



Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdro.ju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednosĺki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pruez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymął się - 0

Uchwała Nr XIX 1220 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 wrzęśnĺa 2020
roku w spľawie wyľaŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały Nr
XVII/189/2020 Rady Powiatu u) Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie olłeślenia
zadań oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabiliĺacji osób Niepełnosprawnych,
przypadajqcych u,edług algoryĺmu w 2020 roku na realizację ządąń z zalĺresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił ilw projekt uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIX l22l 12020 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 25 wľześnia 2020
ľoku w spľawie zmiany uchwały Nľ XVII/189|2020 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia
29 maja 2020 r. w sprawie okľeślenia zadan oľaz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 20Ż0 roku na

rea\izację zadań z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim _ stanowi zcłqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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Ad. 17

Podięcie uchwały Rady Pov,iatu w Busku - Zdroiu w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/320/2017 Rady Pov,iaĺu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 20]7 roku u, spľawie
przygotowania i wspólne.j ľealizac.ii pro.iekĺu partneľskiego pn' "Rewitalizacja miejscowości
gminnej Nowy Korczyn - etap II".

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu.Terzy Kolaľz omówił w/w pľojekt uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

Przeciv''0

v,sĺrzymął się - 0

Uchwała Nľ XIX 1222 lŻ020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 25 września 2020

ľoku w spľawie zmiany uchwały NľXXX/320lŻ0l7 Rady Powiatu wBusku -Zdrojuzdnia
l3 wľześnia2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacjí projektu partneľskiego pn.

''Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II'' - stanowi załqczník nr 14 do

niniejszego protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdro.ju w sprawie udzielenia doĺacji celowe.j na

dofinansov,anie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętei Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 17

pľzeciw - 0

wsĺrzymcł się - 0

Uchwała Nľ XIX t223 ĺ 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2O2O

roku w spľawie udzielenia dotacji celowej na doťtnansowanie pÍac ptzy zabytku dla Parafii

Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim - stanowi

załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.
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Ad. 19

Podięcie uchu,ały Rady Powiaĺu w Btlsku - Zdroju w sprawie udzielenia doĺac.ii celou,ęi na
dofinansowanie prac przy zabytku dla Para.fii Rzymskokaĺolickiej p' w. Śv,iętego Sĺanisława B.M.
u, Świniarach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta pľzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

vlsĺľzymał się - 0

Uchwała Nr XIX l 224 /2020 Rady Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 25 września 2020

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na doÍinansowanie pracprry zabytku dla ParaÍli
Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Stanisława B.M' w Świniaľach - stanowi załqcznik nr 16

do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Buskll - Zdľoju w sprawie udzielenią dotclcji celowe.j na

doJinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickie.i p. w' Świętego Jakuba Staľszego

w Szczaworyżu.

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

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

v,stľzymał się - 0

Uchwała Nľ XIX 1225 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020

ľoku w spľawie udzielenia dotacji celowej na dof'inansowanie pľac przy zabytku dla Parafii

Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Jakuba Starszego w Szczaworyżu - stanowi załqcznik nr I7
do niniejszego pľotokołu.

4d.21
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia dotacji celou,ej na

doĺinansowanie prac pľzy zabytktl dla Pąľaŕii Rzymskokatolickiej p' u,. Śu,iętego ldziego opata

w Zborówku.
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Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

olworzył dyskusję nad projektem uchwały'

głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

w głosowaniu:

za - 17

przecivt - 0

w'sĺrzymał się - 0

Uchwała Nr XIX l 226 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020

roku w spľawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Paľafii

Rzymskokatolickiej p. w. Świętego'Idziego opata wZborówku - stanowi załqcznik nr I8 do

niniejszego pľotokołu.

Ad.22
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie udzielenią dotacji celowej na

dofinansowanie prac przy zabytku dla Paľaĺii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia

Najświęĺszej Maryi Panny w Strożyskach.

Przewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

w związku z tym, Żę Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XIX 1227 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 września 2020

roku w spľawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Paľafii

Rzymskokatolickiej p' w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w StľoŻyskach - stanowi

załqczník nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny vłykaz głosowań pľzepľowadzonych podczas XIX Sesji Rady Powiatu w Busku

Zdro1u w dniu 25 września 2020 ľoku - stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu'

Ad.23
Infoľmacja Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľatu ochľony Roślin i Nasięnnictwa

o ľealizacji zadan z zakľesu ochľony ľoślin i rrasiennictwa na teľenie Powiatu Buskiego zarok2019
- w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 2I do niniejszego protokołu - została przyjęta przez

Radę Powiatu bez uwag do wiadomości'
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Ad.24
W spľawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Ludomir Leszczyński zwľócił się do Starosty Buskiego z pytaniem o wyniki egzaminów

matuľalnych głównych i poprawkowych w 2020 roku w szkołach pľowadzonych przez Powiat

Buski.

Starosta Buski Jeľzy Kolaru udziďlił odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomiľa Leszczyŕlskiego
w zakľesie wyników matuľalnych w 2020 ľoku w poszczególnych szkołach pľowadzonych przez

Powiat Buski Ü. I Liceum ogilnokształcącego w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju orazZespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z rozbiciem
na Licea ogólnokształ'cące i Technika. Szczegőłowa infoľmacja w powyższym zakľesie stanowi

załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu' Geneľalnie w Liceach ogólnokształcących średnia

zdawalności wynosi 9Ż,9yo, w Technikach 78,09vo. Łączniejest to 86,310/, zdawalności, podczas

gdy w województwie świętokrzyskim śľednia zdawalnośó wynosi 73,40vo, a w Polsce 74,00%o.

Wyniki egzaminów popľawkowych znane będą 30 wľześnia 2020 ľoku'

2. Radny Piotľ Wąsowícz zvłĺőcił się z pytaniem w zakresie funkcjonowania szkół prowadzonych

pÍzez Powiat Buski w dobie pandemii' Jak szkoły ponadpodstawowe są pľzygotowane do nauczania

zdalnego bądź nauczania hybrydowego, w tym jakie jest zaopatrzenie w niezbędny spľzęt taki jak

kamery, Sprawne komputery i itp? Ponadto Radny zwľócił uwagę na zachowanie uczniów
w różnych śľodkach lokomocji. 'ý,tr zatŁoczonych busach nie są przestrzegane podstawowe zasady

bezpieczenstwa takie jak obowiązek noszenia maseczek czy zachowanie dystansu. Pľoblem ten

byłiuŻ poruszany' leczw dalszym ciągu jest to niepľzestľzegane. Biorąc pod uwagę ciągły wzľost

ilości zachorowań jest to bardzo istotna sprawa.

odnosząc się do powyższego Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował,iŻ odbyły się spotkania

z dyľektoľami szkół, celęm omówienia i pľzygotowania placówek do nowego ľoku szkolnego'

w tym do zabezpięczenia nauczania zdalnego i hybrydowego. W miaľę możliwości do szkół

ľozdysponowany został spľzęt komputerowy, w klasach zamontowane zostały kamery. Dyrektorzy

zostali zobowiązani do pľzygotowania placówek w powyższym zakľesie. Pľoblemy mogą mieć
jednak uczniowie z miejscowości, gdzie nie ma dobľego łącza internetowego. Staľosta Buski
poinformował,iŻszkoły sązabezpieczone ľównież w śľodki ochľony osobistej. Staľosta stwieľdził,

iz szkoły pľowadzone przez Powiat Buski są w miaľę dobľze pľzygotowane na wypadek nauczania

zdalnego czy hybrydowęgo. Dodał, iŻ zarőwno dyrektoľzy, nauczyciele jak i uczniowie muszą

wspólnie dbaó i przestrzegać ustalonych w szkołach reguł postępowania. Co do transportu

zbiorowego, Staľosta stwieľdził, iz obowiązku noszenia maseczek przez pasażeľów powinni

pilnowai kierowcy busów, w związku z povĺyŻszym Naczelnik Wydziału Komunikacji i Tľansportu

Staľostwa Powiatowego zobowi ązany zostanie do wystąpienia do wsrystkich pľzedsiębioľców

wykonujących tľanspoľt zbioľowy na teľęnie Powiatu Buskiego o ľespektowanie powyższego.

3. Radny Piotr Wąsowicz za pośľednictwem Staľosty Buskiego zwľócił się do Dyrektora

Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju z prośbą o rozeznanie spľawy w m. Łagiewniki

w zakľesie mozliwości i konieczności postawięnia lustľa na zakľęcie przy ul, Miodowej, gdzie

znajduje się studnia, w celu zwiększeniabezpĺeczeństwa użytkowników ľuchu drogowego. Radny

zwtaca się w tej spľawie w imieniu Mieszkańców miejscowości Łagiewniki.
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Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz odnosząc się do powyŻszego poinťoľmował, iż wniosek zostanie
skieľowany do Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju, celem rozeznania
pľzedmiotowej sprawy

4. Radny Stanisław Lolo zwľócił się z wnioskiem do Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu
o wystąpienie do Geneľalnej Dyľekcji Dľóg Krajovvych i Autostľad o przebudowę skľzyżowania na

dľodze krajowej Nr 73 Warszawa - Kielce - Taľnów - doĘczy skrzyŻowania z drogą powiatową
z miejscowości Pacanów w kieľunku Niegosławic. Jadąc od Taľnowa w kieľunku Buska - Zdroju
na skrzyżowaniu jest usytuowana wysepka z przejściem dla pieszych i za tą wysepką brak jest pasa

do skrętu w lewo. PowyŻszy pľoblem podnoszony jest już od wielu lat zarówno przez Mieszkańców
jak i uŻytkowników ruchu drogowego. Utľudniony skręt w lewo zwŁaszcza dla samochodów
ciężaľowych, busów czy ciągników powoduje wstľzymywanie i blokowanie ľuchu na dľodze'
W celu udrożnienia ruchu pojazdów, Radny wnioskuje o pľzebudowę wiw skľzyżowania.

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz odnosząc się do powyŻszego poinformował, iż wniosek zostanie
skierowany do Geneľalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostľad w Kielcach, celem rozeznania
przedmiotowej spľawy.

5. Radna Bogusława Majcherczak przytoczyła aľtykuł z lokalnej pľasy' w którym Dyľektor Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju informuje, ze pacjenci zapisani do lekaľza Podstawowej
opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowej Nľ l i Nľ 2 w Busku - Zdľoju oraz ośrodków
Zdrowia w Dobľowodzie, Kołaczkowicach i SzczaworyŻv, Ze względu na brak umowy zZespołem
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju nie mogą koľzystać z bezplatnych badań diagnostycznych.
Radna zwrőciła się z pytaniem, czy dotyczy to badań laboľatoryjnych?

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz potwierdził powyższe.'Wlw Pľzychodnie Rejonowe i ośľodki Zdľowia
podpisały stosowne poľozumienia z innym podmiotem niz Zespół opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju i pacjenci tych ośľodków mają tam możliwośó wykonywania bezpłatnych badań'

6. Radna Bogusława Majcheľczak nawiązując do posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury' Kultury
Fizycznej i Promocji Powiatu, które odbyło się w Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdroju poinfoľmowała, iz Komisja wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o zabezpieczenię śľodków finansowych na zakup niezbędnych naľzędzi diagnostycznych dla
potrzeb Poradni, wnioskując o jego pozytywne załatwienie. Radna podkľeśliła ogľomną ľolę jaką
pełnią Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne wdzisiejszym świecie oraz zwľőciła uwagę na

coraz większe zapotrzebowanie na psychologów i pedagogów jak ľównieŻ odpowiednie narzędzia
diagnostyczne do wykonywania badań' ogľomne tempo życia powoduje coľaz większe problerny
natury psychicznej zarówno wśród dziecí, młodzieŻy jak i doľosłych, świadczy o tym ľównież
ľosnąca liczba samobój stw.

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował' iz Zarząd Powiatu
analizował pľzedmiotowy wniosek. Po konsultacji z Dyrektor Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Busku - Zdroju, wniosek będzie pľzedmiotem ponownej ana|izy na posiedzeniu
Zarządu Powiatu i będzie on ľealizowany w miaľę posiadanych śľodków finansowych'

7. Radna Teresa Krupska zwľóciła się z pytaniem odnośnie Komisji Wojewódzkiej opiniującej
remonty dróg' Kto i jakie kryteria przedstawia w/w Komisji w zakľesie ľemontów dľóg na teľenie

Powiatu Buskiego? Zdaníem Radnej, to Radni z danego teľenu są najbardziej zoľientowani co do
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potľZeb ľemontów dľóg w poszczególnych Gminach, więc ich udział podczas wizytacji Komisji
Wojewódzkiej byłby w pełni uzasadniony. Radna poinformowała,iŻ podobno Komisja Wojewódzka
odbyła juŻ wizytację dróg na teľenie Powiatu Buskiego, jednak bľak jest dokładnych informacji
w powyŻszym zakresie.

odnosząc się do powyŻszego Starosta Buski Jeľzy Kolarz poinfoľmował' iż wszystkie te infoľmacje
są dostępne w siedzibie Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdľoju. Wystarczy kontakt

z Dyrektorem Kľzysztofem Tułakiem, który udostępni kserokopię wniosku skieľowanego do

Wojewody Świętokrzyskiego. Powołana przez Starostę Buskiego Komisja wyłoniona spośľód

pľacowników Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju dokonuje objazdu dľóg i weľyfikacji
potrzeb, a następnie na podpis Staľosty Buskiego sporządzany jest wniosek przesyłany do Komisji
Wojewódzkiej, zajmującej się szacowaniem skutków nawalnych deszczy. Komisja Wojewódzka
wizytuje dľogi' ocenia, spisuje wnioski i przysyła stosowny pľotokół zwľotny. odcinki dľóg

zakwaliťrkowane przez Komisję Wojewódzką są pľzedmiotem wnioskowania do Wojewody

Świętokľzyskiego o środki finansowe. Ww Komisja wizytuje dľogi powiatowe w asyście

Dyrektora lub Pracownika Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdroju, dowolnie dobierając

kolejność dróg w poszczególnych gminach lub rozkładając wizytację na dwa wyjazdy, tak jak to

było ostatnio,zatemudzíał Radnych podczas wizytacji może być utľudniony'

8. Radna Teľesa Kľupsa zwrőciła się z prośb ą, aby Komisja do spľaw Bezrobocia, Bezpieczeństwa
i Poľządku Publicznego dokonała wizytacji placu przy Placőwce opiekunczo - Wychowawczej
w Winiarach. Radna chciałaby spľawdzić czy |Iporządkowany został naleŻycie teľen po wycince

dľzew, bo z tego co wie, to nadal na placu za|egają sterty gałęzi.

W odniesieniu do povłyŻszego Przewodniczący Komisji do spraw Bezľobocia, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Jerry Koľdos poinfoľmował, iz nie ma problemu, by zorganizowac
povłyŻszy wyjazd Komisji. Radna Teľesa Kľupska mogła się zwrócić. z tym bezpośľednio do

Pľzewodniczącego Komisji' bez konieczności zgłaszania podczas Sesji. Ponadto jako Członek
Zaľządu poinfoľmował, iŻ Zaľząd Powiatu wizytował Placówkę opiekuńczo - Wychowawczą
w Winiaľach i nie stwieľdził zaniedbań w podnoszonym przez Radną zakľesie, co zostało

udokumentowane na zdjęciach.

Z kolei Radna Teresa Kľupska stwierdziła, iŻ Zarząd Powiatu powinien poinformować Radę

Powiatu o wizycie w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach oraz o jej wynikach'

9. Radny Tomasz Mieľzwa w imieniu Dyľektoľa Hospicjum Fundacji Gospodaľczej Św. Bľata

Albeľta w Kielcach złoŻył podziękowanie Radnym Rady Powiatu za wspaľcie finansowe
Zprzeznaczęniem na wyposażenie Hospicjum. Stosowne podziękowanie zamieszczonejest ľównież
na stľonie inteľnetowej Hospicjum.

10. Radny Stanisław Krzak zwrőcił się z wnioskiem do Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu
o wystąpienie do Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach odnośnie realizacji
inwestycji pľzebudowy czy teŻ remontu dľogi od Wiślicy w kierunku Nowego Korczyna na

odcinku przez miejscowość Szczerbaków do Stľożysk' Radny poinfoľmował,iż od lat rozwaŻana

była kwestia budowy obwodnicy przed miejscowością Wiślica i chciałby wiedzieó, czy to zostało

ptzyjęte do ľealizacj i.
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Staľostą Buski lelay Ko|arz odnosząc się do powyższego poinformował, iz wniosek zostanie

skĺeľowany do Śwĺętotľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach, celem roz.eznaria

pľzedmiotowej sprawy oraz objęciem pełną przebudową lub remontem ťw odcinka drogi.

11. Radny Stanisław Krzak zwľócił się do Staľosty Buskiego z pľośbą o stľeszozaÍrie wystąpień

w zakresie pľzedstawiania spľawozÄańZaruąďu Powiafu z działaLności za okľes pomiędzy sesjami.

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek ľównież popaľł powyższą pľośbę.

odnosząc się do powyższego Staĺosta Buski Jerzy Kolarz poinfoľmował, iż staľa się w sposób

szczegółowy pľzedstawiaé spľawozdania z prac Zuządu Powiatu za okľes pomięđz,y Sesjami, by

nie spotkać się zzanntarĺli ze stľony Radnych, że celowo nie zostďi oní o czymś poinfoľmowani.

Rada Powiatu może natomiast podjąć decyáę o pubtĺkacji spľawozdania tylko na stronach BIP

Starostwa Powiatowego, bez koniecarości referowania spľawozdania podczas obľad Sesji.

12. Staľosta Buski Jerzy Ko|arz odnosąc się do pľośby Radnego Tadeusza Jewiarza, zgłoszonej

w pkt 5, odnośnie podjęcia działaÍl w zakresie zamontowania baľieľ ocbľonnych na drodze

powiatowej w miejscowości Nizinn poinformował, iŻ wniosek zostanie skierowany do Dyrektora

Powiatowego Zatąúl Dľóg w Busku - Zdľoju, celem rcznmwia i przedstawienia analizy

kosztowej w w/w zakľesie.

Ad.25
Wobec zrealizowania porządku obrad, Pľzewodnicąly Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując

wszystkim obecnym za udział o gođz. 11.30 zamknął xlx Sesję Rady Powĺatu

w Busku - Zdroju.

Na tym pľotokď zakończono i podpisano.
Protokół spoĺządzila: Barbara Banaś

Niniejszy pľotokół stanowĺ zwięzhĘ skróconą weľsję przebiegu posíedzenia XIX Sesji Rady

Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 25 rłrześnia2020 roku. Dokładny jej przebieg

zawieľa nagranie, udostępnione na süonie Biuletynu Informacji Publiczĺrej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju.
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