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Protokól Nľ XX 12020

z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺJroju
któľa odbyla się w dniu 23 paździeľnika 2020 ľoku

w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju
w trybie hybryĺlowym

w Sesji udzial wzĺęli:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

oYaz

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju - Grzegorz Lasak

Listy obecności ľadnych oraz zaproszonych osób stanowią załqczníki nr I i nr 2 do

niniej szego protokołu'

Porządek obľad:

1. otwarcię Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quoľum.

3. Przyjęcie poľządku obľad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu zXIX Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdaníe Zarządu Powiatu z dział'a|ności za okres pomiędzy sesjami'
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budzecie Powiatu

Buskiego w 2020 ľoku.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 2020 roku.
8' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busktl - Zdľoju w sprawie zmiany uclrwały

NrXIV/147|20I9 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía 30 gľudnia 2019 ľoku w spľawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

9. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatwięrdzenia spľawozdania
finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju pľzy ul. Bohaterów Warszawy
67 za 20l9 ľok orazpodzíału wyniku Íinansowego za ten okres.

l0. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdrojrr w spľawie oceny sytuacji
ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki Zclľowotnej w Rusku - Zdľoju.

l l. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.



14.

15.

l2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku
właściwości.

Zdľoju w sprawie przekazania petycji według

l3. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju zal pőłrocze 2020 roku.
Infoľmacja o pľzebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półľocze2020 roku.
Inťoľmacja o kształtowaniu się Wieloletniej Pľognozy Finansowej w Powiecie Buskim
w I półľoczu 2020 ľoku.

16. Infoľmacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w ľoku szkolnynr
Ż0l912020.

17. Inťoľmacja W spľawie złoŻollych oświadczeń majątkowych za 2019 ľok pÍzez osoby

zobowiązane do ich składania na podstawie aľt. 25 c ust. l,3 i 5 ustawy z dnia 5 czeľwca 1998

ľoku o samorządzie powiatowym.
18. Informacja w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 20l9 ľok pÍZęz Radnych Rady

Powiatu w Busku - Zdroju.
|9.Zapoznanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z protokołem z kontľoli

przepľowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Busku - Zdľoju.

20. Sprawy ľoŻne i wolne wnioski.
2|.Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obľadom przewodniczył Anüzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebranych i o godz. 9.00 otworzył XX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdtoju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek' wypełniając obowiązek

informacyjny wynikaj ący z art' 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iŻ:

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

Zdľoju.

realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za

pomocą urządzen ľejestľujących obraz i dŹwięk oľaz ich udostępniania na podstawie aľt. l5
ust. la ustawy z dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym.

go na stronie inteľnetowej administľatora oraz na dľzwiach sali, w której odbywają się

obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju'



Ad.2

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył , Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych (l Radny nieobecny usprawiedliwiony, Radny Stanisław

Krzak uczestniczył w Sesji do godz. 10.00), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu

wynoszącego l9 osób, stanowi quoľum pozwa|ające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz

decyzji.

Ad.3
l. Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wnioski o wprowadzenie

do porządku obľad po pkt 12, pkt 13 i pkt 14 w bľzmieniu:

13. ,,Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

Nľ XVII/I8912020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w spľawie okľeślenia

zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych'

przypadających według algorytmu w 2020 ľoku na realizację zadan z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim''.

14, ,,Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku
wydzierŻawienie przez Zespőł opieki Zdľowotnej w
uzytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod

pľZepľowadzania pľocedury pľzetargowej''.

Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na

Busku - Zdľoju na okĺes 5 lat powierzchni

działalność apteki ogólnodostępnej bez

Kolejne punkty pozostają bezzmianzzachowaniem ciągłości numeracji, tak więc:

dotychczasowy pkt 13 otrzyma numerację l5,
dotychczasowy pkt 74 otrzymanumeľację 16

dotychczasowy pkt l5 otľzyma numeľację l7
dotychczasowy pkt 16 otľzyma numeľację l8
dotychczasowy pkt 17 otrzyma numeľację 19

dotychczasowy pkt l8 otľzyma numerację 20

dotychczasowy pkt |9 otrzyma numerację 21

dotychczasowy pkt 20 otrzyma numerację 22

dotychczasowy pkt 2l otľzyma numeľację 23.

2. Radny Piotr Wąsowicz zgłosił wniosek' aby w poľząclku obľad, najlepiej na początku Sesji,

uwzględnić wystąpienie Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju na temat

bieżącej sytuacji w Szpitalu

W odniesieniu do powyŻszego Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinfoľmował, lŻ

povłyŻszy wniosek zostanie uwzględniony i zľealizowany w początkowej części Sesji'

3. Radny Tadeusz Jewiaľz zabrał głos oclnośnie wpľowadzenia do poľządku obľad pkt 14

w bľzmieniu: "Pod.jęcie uchv,ąły Rady Powiclttl. ul Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na

ulydzierżawienie przez Zespól opieki Zdľoulolnej w Busku - Zdľoju na okľes 5 laĺ powieľzchni



użytkowej ] 42,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez

przeprowadzanią procedury przetargowej". Radny zwrőcił się z pytaniem, czy nie ma tu pewnego

konfliktu, gdyż pierwsza umowa możebyć, zawartana3lata, a dopieľo dľuga na okľes 5 lat.

Do powyższego odniósł się Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz infoľmując, iŻ powierzchnia

użytkowa z przeznaczeniem pod działalność apteki j est j uż dzierżawiona od l 0 lat, zatem nie j est to

pierwsza umowa. Ponadto, stosuje się tutaj inne przepisy niz ustawa o gospodaľce

nieľuchomościami.

Innych pľopozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Pľzewodniczącego
Zarządu Jeruego Kolarza o wpľowadzenie do porządku obrad po pkt 12, pkt 13

w przytoczonym wyzej bľzmieniu:
za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego

Zarządu Jeľzego Kolarza o wprowadzenie do poľządku obľad po pkt 13n pkt t4
w przytoczonym wyżej bľzmieniu:

za- 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pozostałe punkty pozostają bezzmianzzachowaniem ciągłości numeľacji jak podano wyŻej.

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z wlw
zmianami został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr XI)í 2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 25 września 2020 ľoku

został przyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj.od dnia 25 wľześnia 2020 ľoku
do dnia 23 pażdziernika 20Ż0 ľoku, pľzekazane zostało Radnym Rady Powiatu w formie
papierowej oraz zamieszczone zostało na stľonie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa

Powiatowego w Busku - Zdľoju, celem zapoznania się' W okľesie międzysesyjnym Zarząd odbył
5 posiedzeń.

Sprawozdanie z pÍac Zarządu Powiatu z działa|ności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nr _l do niniejszego protokołu.

l. Radny Ludomir Leszczyński w odniesieniu do w/w sprawozdania zwrócił się z pytaniem

dlaczego Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w spľawie zwiększenia śľodków finansowych na pokrycie
kosztów indywidualnego nauczania'

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iż wniosek dotyczący indywidualnego
nauczania został rozpatrzony pozytywnie, natomiast nie zwiększono budżetu tejze placówki'
Zarząd Powiatu w miesiącu listopadzie dokona szczegółowej ana|izy wydatków i wówczas jeśli
będzie taka potľzeba budżety w poszczególnychjednostkach będą uzupełniane. Ponadto, obecnie

w szkołach wpľowadzone jest nauczanie zdalne, więc nauczanie indywidualne stało się
bezprzedmiotowe.

2. Radna Teľesa Kľupska powołując się na zapisy w pľotokole z posiedzenia Zarządu Powiatu
poinformowała, iŻ Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach w spľawie wyľażenia zgody na bezpłatne przekazanie
wyciętego dľzewa osobie deklaľującej pľzyjęcie dľzewa w zamian za jego usunięcie z terenu

Placówki. Radna pľzypomniała, iŻ zlecono Wykonawcy wycięcie ok. 30 drzew, za co zapłacono
pľawie 8 tys zł. Zakvĺotę I tyszłzostały sprzedane najpiękniejsze,najzdrowsze drzewa, takie jak
lipy, buki, jesiony i teraz jeszcze tľzeba pľosió kogoś, aby zabrał ľesztę dľzewa za daľmo. Radną
dziwi, Że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe, biorąc pod uwagę, Że są fiľmy, któľe
w ľozliczeniu za wycinkę, po pľostu zabierają ścięte drzewa. Ponadto Radna poinfoľmowaŁa, Że

Dyrektoľ Placówki w terminie do końca bieżącego roku zobowiązany został do nasadzenia dľzewek
podobnego gatunku jak te, które zostały wycięte, na zakup których również trzeba przeznaczyc
śľodki finansowe. Radna zwľóciła się z pytaniem jaki to jest system gospodaľności? Radna
podkľeśliła, iż jest absolutnie oburzona takim działaniem' Ponadto, czytając pľotokoły z posiedzeń
Zarządu Powiatu, Radnej nasuwa się wniosek,ŻeZarząd Powiatu wszystko ľozpatľuje pozytywnie.

W odniesieniu do powyŻszego Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przypomniał, iż powyższa
spľawa była juŻ wielokrotnie omawiana i wyjaśniana' W/w wycinka dľzew podyktowana była
uzasadnioną, stosowną decyzją Świętokrzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego' w wyniku
pľzeprowadzonej pľocedury pľzetaľgowej wyłoniony został Wykonawca. Pľzewodniczący Zarządu
Jeľzy Kolaľz poinťoľmował, iŻ osoba ťlzyczna może sobie wybľać Wykonawcę jakiego chce
i umówió się z Nim jak chce. Natomiast w omawianym wyżej przypadku zachowane muszą zostać
stosowne procedury i tak tez to zostało zľobione. CzęŚć ściętego dľzewa udało się spľzedać, część'

nabywcy nie znalazła, ale jak Przewodniczący Zarządu poinfoľmował, osobiście kontaktował się
z jednym z przedsiębiorców z teľenu Powiatu Buskiego, który zadeklarował, Że drzewo zabieľze,



plac trprzątnie oÍaz wpłaci okľeŚloną kwotę daľowizny na tzecz Placówki opiekuńczo -

Wychowawczej w Winiarach' Pľzewodniczący Zarządu poinfoľmował równieŻ o proceduľze
stosowanej pľzy wycince dľzew w Powiatowym Zarządzie Dľóg w Busku - Zdroju. Co do nasadzeń
nowych drzew Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iŻ Dyrektor Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach winien się wywĺązać' jak najszybciej z wlw
zobowiązania, starając się jednocześnie pozyskać sadzonki drzęw wsposóbnieodpłatny.

3. Radny Stanisław Lolo nawiązał do swojego wniosku zgłoszonego podczas ostatniej Sesji Rady
Powiatu jak równieŻ zloŻonego w foľmie pisemnej' w którym zwrócił się do Staľosty Buskiego
l Zarządu Powiatu o wystąpienie do Geneľalne.j Dyľekcji Dľóg Krajowych i Autostľad
o pľzebudowę skrzyŻowania na drodze kľajowej Nr 73 Waľszawa - Kielce - Taľnów - dotyczy
skrzyŻowania z, dľogą powiatową z miejscowości Pacanów w kięľunku Niegosławic. Zapisy
w pľotokole z posiedzenia Zarządu Powiatu mówią, Że Zaľząd Powiatu analizował powyŻszy
wniosek í zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju do ptzekazania go

do GDDKiA. Radny Stanisław Lolo liczył, Że to Zarząd Powiatu jako właściciel dľogi sam wystąpi
do GDDKiA. Radny poinfoľmował, Że w takiej sytuacji ľównie dobľze sam mógłby skieľować
wniosek do GDDKiA i na przyszłość tak będzie ľobił, skoľo Zarząd Powiatu jest tylko
pośrednikiem. JednoczeŚnie Radny pľzypomniał wcześniejsZą wypowiedŹ Starosty Buskiego z Sesji
absolutoryj nej, Że: Rcldni z PiS nie skłcldaiq wnioskĺjw, a nie, że Sq one nierozpaĺľywane.

W odniesieniu do powyŻszego Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, íz Zaľząd
Powiatu, czy Powiat nie jest właścicielem w/w skľzyżowania. Jeśli jest skľzyżowanie dwóch dľóg
mających inną podległość to realizatoľem inwestycji jest zawsze Zarządca vłyŻszego rzędu. Tak
więc wniosek Radnego Stanisława Lolo na posiedzeniu Zarządu Powiatu został przeana|izowany
zzobowiązaniem dla Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdtoju do pľzekazania go
do Generalnej Dyľekcji Dróg Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach, celem ľozpatrzenia.

Zgodníe z wcześniejszymi ustaleniami, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek popľosił
o wystąpienie Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju na temat bieŻącej
sytuacji w Szpitalu związanej z CoVID-l9.

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinfoľmował, lż
Wojewoda Świętokľzyski wydał decyzję polecającą Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdľoju w okręsie od dnia 19 paŻdzieľnika 2020 roku ľealizację świadczeń opieki zdľowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID-19 dla pacjerrtów z całego
województwa świętokľzyskiego. Na mocy przedmiotowej decyzji wyeliminowani są z |eczenia
w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju pozostali pacjenci oddziałów Chiruľgii Urazowo -

oľtopedycznej' Chiľurgii ogólnej, Ginekologĺczno - Położniczego, Geľiatrii, Inteľny, GľuŹlicy
i Choľób Płuc. Jedynym Ęterium bľanym obecnie pod uwagę jest pozytywny wynik COVID-19'
Ponadto konieczne jest zaprzestanie działalności tľzech Poľadni dzíałających pľzy ZoZ w Busku -

Zdroju. Dyľektoľ poinfoľmował, iz do dnia 16 listopada bľ.. w/w Poľadnie pľzeniesione zostaną do
pomieszczeli wydzieľzawionyclr w budynku dawnej szkoły budowlanki. W związku z decyzją
Wojewody Świętokľzyskiego Zespoł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju stał się jednym dużym



oddziałem Zakażnym ptzeznaczonym do hospitalizacji pacjentów z CoVID-19. Dyrektoľ
poinformował, iŻ złoŻył do Wojewody Świętokľzyskiego wniosek w spľawie zmiany w/w decyzji,
proponując pewne ĺozwiązania w zakresie wyłączenia części Szpitala i pozostawienia jej dla
pacjentów z negatywnym wynikiem CoVID-lg, jednak Wojewoda Świętokľzyski nie wyraził
zgody na powyższe. Crynione są staľania, aby pacjenci cały czas mieli zapewniony dostęp do

Iekarry, gdzie być może tľudniej jest do godz. 18.00, ale po godz' 18'00 działa nocna i świąteczna
opieka medyczna. Dyľektoľ poinfoľmował, iŻ Zespół opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju działa
na tyle na ile może w tym tľudnym okresie. Wyzwanie, które Wojewoda Świętokľzyski postawił

przed Zespołem opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, wymaga zintensyÍikowania działaŕl
mających na celu zabezpíeczenie pacjentów ale też personelu Szpitala, który jest zdziesiątkowany.

Pojawiają się liczne, juŻ nie tylko pojedynczę zakaŻenia, ale ogniska zakaŻen na poszczególnych

oddziałach Szpitalnych jak Geľiatria, Interna, Chirurgia. Tľudna sytuacja jest na oddziale
Intensywnej opieki Medycznej. Zuwagí na coraz mniejszą ilośó pielęgniarek z uwagi na

kwaľantannę lub pogoľszenie stanu zdrowia, pielęgniaľki pľZesuwane są do pracy z oddziału na

oddział. Dyľektor poinformował, íŻ pľacownicy Szpitala teŻ juŻ są pacjentami. Dyľektoľ ZoZ
Grzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ zgodnie z decyzją Wojewody Świętokľzyskiego ZoZ w Busku -

Zdroju od dnia 19 pażdziernika 2020 roku do Ż5 pażdziemika 2020 ľoku powinien zapewnii
44łőŻka dla pacjentów z potwierdzonym zakaŻeniem wiľusem COVID-l9, a na dzień dzisiejszy
w Szpitalu pľzebywa już blisko 50 pacjentőw z pozytywnym wynikiem. Łączna |iczba zgonów

z tytułu koronawiľusa wynosi obecnie 7. Dyľektor ZoZ poinformował, iŻ podczas spotkania
z Wojewodą Świętokľzyskim, w którym uczestniczył wraz ze Starostą Buskim, deklarowano m. in.

pomoc ze strony konsultantów wojewódzkich związaną z pľzeniesieniem pľzebywających obecnie
w ZoZ w Busku - Zdroju pacjentów z negatywnym wynikiem COVID-I9 do innych placówek, by

móc zacząi pľzyjmować pacjentów z wynikiem dodatnim' Tego polecenia Wojewody

Świętokľzyskiego ci konsultanci nie wykonali, a Dyrektor ZoZ był adľesatem skaľg i inteľwencji.
Dyľektoľ poinfoľmował o pľoblemach w tym zakľesie, wskazując np. na pacjentki oddziału
Ginekologiczno - PołoŻníczego, którym inne Szpitale w regionie odmówiĘ przyjęcia, podczas gdy

oddział Ginekologiczno - PołoŻniczy w Busku - Zdľoju pełnił ľolę ośrodka opieki Położniczo -
Ginekologicznego dla kobiet z podejrzeniem zakaŻęnia wirusem COVID-19. Dyrektoľ zwrőcił
uwagę na bľak solidaľności z innymi szpitalami, które pľóbują ľóżnych pacjentów dowozió do

Szpitala w Busku - Zdroju, nawet takich, ktőrzy nie mają dodatniego wyniku COVID-I9. Dyľektoľ
poinfoľmował o pľzypadkach kieľowania do ZoZ w Busku - Zdroju pacjentów, którzy optocz
COVID-19 cierpią takŻe na inne schoľzenia m. in. choľoby psychiczne, czy pacjenci po udaľze'

Dyľektoľ poinfoľmował o incydencie, kiedy ze Szpitala w Moľawicy próbowano skieľowai pacjenta

do Szpitala w Busku _ Zdľoju, podczas gdy pacjent ten winien być zabezpieczony przez
pľofilowaną jednostkę. To są ľównież prrykłady na to, że polecenia Wojewody Świętokľzyskiego
nie są wykonywane' a Zespół opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju jest beneficjentem skarg.

Dyrektoľ ZoZ poinformował, iż obecnie naleŻy podać do Wojewody Świętokrzyskiego realną

liczbę łőŻek w Szpitalu, któľe mogą byi przeznaczone do leczenia pacjentów z CoVID-lg,
w oparciu o możliwości kadľowe. W ľejestrze Wojewody w ZoZ w Busku - Zdrojujest wykazane
202 łőŻka + 5 izolatek. Mówiąc realnq liczbę łóżek, Dyrektoľ ZoZ ma na myśli po pieľwsze
względy bezpieczenstwa, po drugie obsadę peľsonelu pielęgniaľskiego, któľy obecnie jest znaczníe
okrojony z uwagi na zachoľowania, również na COVID-l9 i kwaľantannę' Dyľektoľ zaznaczył, Że

dziś nie tyle samo łóżko jest istotne' ale to' kto się zajmie pacjentem i czy jest co najmniej



Zapewniony dostęp do tlenu. Zespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju posiada duży zbioľnik
z tlenem, który jest rozprowadzany sieciowo w wyľemontowanych, zmodernizowanych
pomieszczeniach jak np. oddział Ginekologii. ok. 99% pacjentów z CoVID-l9 wymaga
tlenoterapii. Stosowane są też butle tlenowe, które jednak szybko się zuĘwają. Dyľektor
poinfoľmował, Że podczas spotkania z Wojewodą padła również deklaracja odnośnie zapewnienia
Szpitalowi niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej. Dyľektor wskazał na znaczny wzľost
zuŻycia tego rodzaju asortymentu oľaz tlenu medyaznego. Dyľektor poinfoľmował o dokonaniu
zakupów m. in. masek i kombinezonów ochľonnych. Pacjenci z COVID-l9 w Szpitalu w Busku -

Zdroju, podobnie jak w innych szpitalaclr leczeni są faľmakologicznie' zaclrowawczo. Dyľektoľ
poinformował o utworzęniu punktu pobieľania wymazów, który został usytuowany na parkingu

obok budynku administracyjnego Szpitala. By odciązyć pielęgniaľki, do pobieľania wymazów przęz

7 dni w tygodniu popľoszone zostaŁy Wojska obľony Terytoľialnej.

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak złoŻyŁ podziękowanie dla
całej załogi Szpitala za wspólną pracę' zľozunrienie i solidaľnośi. Zwracając się do Rady Powiatu
iZarządu Powiatu podziękował za dotychczasowe wsparcie i pomoc oľaz popľosił na przyszłość,

o większe zaufanie i niespowalnianię pewnych działan, aby jeszcze lepiej słuŻyć pacjentom.

Dyrektor podziękował Radnemu Janowi Bartosikowi za wspólny wyjazd do Pana Marszałka
i pomoc w pozyskaniu śľodków finansowych. Dyrektor podziękował Maľszałkowi Województwa

Świętokľzyskiego i Wojewodzie Świętokrzyskiemu Za pomoc Íinansową i wspaľcie w zakresie
zaopaÍrzenia Szpitala w niezbędny spľzęt.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek pľzyłączył się do w/w podziękowań dla Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego i Wojewody Świętokľzyskiego. .Iednocześnie wskazał pľzypadki
i zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia pacjentów z teľenu Powiatu Buskiego z innymi
chorobami niż CoVID _ l9.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło, jako lekaľz zvłrőcił uwagę na wysoką
umieľalnośó spowodowaną pÍZez choľoby współistniejące. Jeśli pacjent choľuje na nadciśnienie
i się nie |eczy to moŻliwość wystąpienia udaru pľzy CoVID-lg wzrasta l0-kľotnie, aprzy
chorobach seľca przy COVID_19' 8_kľotnie wzľasta ľyzyko zawaŁu' Jest to bardzo istotne, biorąc
pod uwagę utľudniony dostęp do specjalistów.

Dyrektoľ ZoZ Grzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ sugeľował doľadcom Wojewody
Świętokľzyskiego, aby rozłoŻyć ten cĺęŻar walki z koľonawirusem na wszystkie szpitale lub, aby

chociaŻ utwoľzyć dodatkowy oddział w Pińczowie, czy w Chmielniku. Dyrektor wyraził nadzieję,

Że to z czasem nastąpi' Dyrektoľ stwierdził, iz nie chciałby zawyŻać, statystyk umieľalności
w Szpitalu w Busku - Zdroju ztego tytułu, że jest wznaczony do świadczenia opieki zdrowotnej

w związku z CoVID-l9. Dyľektoľ stwieľdził, że od l989 roku pod pľetekstem reform psuje się

system ochľony zdľowia w Polsce. Zaznacrył i podał przykłady, Źe akurat w służbie zdľowia
w tamtym okresie czasu były dobľe rozwiązania. obecnie trudno jest wskazać pozytywny okres

w zakľesie ochľony zdľowia'

Radny Piotľ Wąsowicz zwrócił się z pytaniem do Dyľektora ZoZ o spľecyzowanie ile jest

w Szpitalu w Busku - Zdľoju łőŻek z ľespiľatoľami i jak się to ma w stosunku do innych szpitali?



W odniesieniu do powyŻszego Dyľektor poinfoľmował, iŻ Szpital w Busku - Zdroju zabezpieczył
zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego 11 łózek ľespiľatoľoÝvych dla pacjentów

zCoVID-l9. Zgodnie z ogőlną |iczbą łoŻęk ZoZ w Busku - Zdroju powinien tych łózek
zabezpieczyć 20, jednak Dyľektoľ ZoZ nie zgodził się na powyŻsze, bowiem nie posiada na tyle
peľsonelu medycznego. Dyľektoľ pľZypomniał, iŻ Wojewoda Świętokrzyski deklarował pomoc
konsultantów wojewódzkich, jednak to nie zostało zrealizowane. Dyľektor wskazał, Że inne,

większe szpitale zab ezpieczaj ą mniej s zą |iczb ę łoŻek respiratorowych.

Dyľektor ZoZ Grzęgoľz Lasak nadmienił ľównież o zasłyszanych infoľmacjach odnośnie objęcia
pÍzezZespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju nadzoru nad dwoma obiektami uzdľowiskowymi
oblęgoľek i Mikołaj przeznaczonymi dla pacjentów z CoVID-l9 jako izolatoria. Zdaniem
Dyľektoľa w/w podmioty posiadają lekarzy więc winní zabezpieczyć, kaüę lekaľską we własnym
zakľesie. Dyľektoľ poinfoľmował, iŻ nie będzie w stanię zabezpieczyć ani jednego |ekarza do pracy

w w/w podmiotach.

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

zapytanie Radnej Bogusławy Majcheľczak w zakľesie zabezpieczenía osób dializowanych
z uwzględnieniem pľzypadków, gdy osoba dializowana moŻebyi zaraŻona COVID- l9. Dyľektor
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak udzielił ľównież odpowiedzi na

zapytanie Radnej Bogusławy Majcheľczak odnośnie przyspieszonych szkoleń dla pielęgniaľek
w zakľesie obsługi respiľatoľów. Takie przeszkolenie zostało zorganizowane i trwało, ale zostało
pľzeľwanę' bo w tej chwili cały szpital jest oddziałem Zakażnym i Dyľektoľ nie przewiduje
zwiększenia bazy łóżkowej do 20, bo nie będzie w stanie zabezpieczyó personelu medycznego,
bioľąc pod uwagę , iŻ pacjenta przy ľespiľatoľze zaintubowaó musi lekarz.

Starosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ w związku z decyzją Wojewody Świętokľzyskiego
Zespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdtoju stał się podmiotem |eczniczym ptzeznaczonym do

hospitalizacji pacjentów z CoVID-l9, Decyzja Wojewody w tym wzg|ędzie jest ostateczna.

W przypadku protestu i braku zgody na decyzję Wojewody, Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej
zostaje odwołany, a w Jego miejsce powołany zostaje Pełnomocnik Wojewody do zarządzania
Szpitalem. Staľosta Buski zvłrőcił uwagę na obęcnie dobrą sytuację ťlnansową Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

Dyrektor Grzegotz Lasak wyraził nadzieję, że Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju sprosta

wyzwaniom postawionym przez Wojewodę Świętokľzyskiego i nie zawiedzie pacjentów
i społeczeństwa.

Radny Stanisław Kľzak za zgodą Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka uczestniczył
w Sesji Rady Powiatu do godz. 10.00. od godz. 10.00 |iczba Radnych uczestniczących w Sesji
wynosiła l7.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek o godz. 10.30 ogłosił l0 minutową przerwę

w obľadach, w celu pľzewíettzenia sali. Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt 6 poľządku

obľad.



Ad.6
Podjęcie uchwaly Rady Powiotu w Busku - Zdroju w 'ĺprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wpľowadzoĺą do w/w projektu
uchwały.

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wsĺrzymal się - 0

Uchwała Nľ XX 1228 /2020 Rady Powiatu w Busku - Zfuoju z dnía 23 pażdzíernikaŻ}Z}
roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w2020 ľoku - stanowi załqczník nr 4 do

niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 2020 roku.

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

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w projektu

uchwały.

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

uchwały wtaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]7

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX 1229 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 pażdziernika2)2)
ľoku w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku - stanowi

załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Projekĺ (]chu,ały Rady Powiątl'lw Busku - Zdroju v) spraulie zmiany uchwały Nr XIV/I47/20Ig
Rady Powiatu ul Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 20]9 rohl w sprawie'ĺľieloletniej Prognozy
Finansou,e.i dla Powiatu Buskiego ną lata 2020 - 2030.
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Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX /230 /2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 pażdziernika
2020 ľoku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/l47l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 grudnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2020 -2030 - stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Projekt Uchu,ały Rady Powiatu w. Busku - Zdroju v, sprav,ie zatwierdzenia sprav,ozdania

finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju pľzy ul, Bohaterów Warszawy 67 za

20]9 rok oraz podziału wyniku.finansowego za ten okres'

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XX l23l l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 pażdziernika
2020 roku w spľawie zatwierdzenia spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju pľzy ul. Bohateľów Waľszawy 67 za 2019 rok oľaz podziału wyniku finansowego
za tęn okľes - stanowi załqcznik nľ 7 do niniejszego protokołu'

Ad. 10

Podjęcie uchwaly Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu v) sprawie oceny sytuacji ekonomiczno

-finansowej Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzęwodniazący Rady poddał projekt

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

za - 14

przeciw - I

wstrzymał się - 2

Uchwała Nľ XX 1232 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż3 pażdziemika

2020 ľoku w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno - Íinansowej Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdtoju - stanowi zołqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem,

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

W związku z tym, Że Radni nie zabieral.i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XX t233 t 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 pażdziernika

2020 roku w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie

części nieľuchomości w najem - stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady
właściv,ości.

w Busku - Zdroju w sprawie przekazania petycji według

Pľzewodni azący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabięral.i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwĄ pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Powiatu

T2



Uchwała Nľ XX 1234 l Ż020 Rady Powiatu w Btlsku - Zdroju z dnia 23 pażdziernika
2020 roku w sprawie przekazania petycji według właściwości - stanowi załqcznik nr ]0 do
niniejszego pľotokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/]89/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 ľ. w sprawie określenia
ządań oraz podziału śľodkóv, z Pańsfuvowego Funduszu Rehabiliĺacji osób Niepełnospľawnych,
przypadajqcych weĺIług algoľytmu w 2020 ľoku na ľealizację zadań z zakresu rehclbiliĺacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polviecie Buskim.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

Uchwała została przyjęÍa przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

vlstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XX 1235 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 23 października2}Z}
roku w spľawie zmiany uchwały Nr XVIVl89l2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía
Ż9 maja 2020 ĺ. w spľawie okľeślenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu w 2020 ľoku na

realizację zađan z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim _ stanowi załqcznik nr II do niniejszego protokołu'

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľaŻenia zgody na wydzieľżawienie
przez Zespół opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroiu na okres 5lat powieľzchni użytkowe.i ]42,40 m2

z przeznaczeniem pod działalność apteki ogóInodostępnej bez przeprowądzania procedury
przetargowej,
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

Uchwała została przyjęta pruęZ Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]7

przeciw - 0

wsĺrzynlał się - 0
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Uchwała Nľ XX 1236 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 pażdziernika2)Z}
ľoku w spľawie WraŻęniazgody na wydzieľżawienie pruezZespőł opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju na okľes 5 lat powieľzchni uzytkowej 14Ż,40 m2 z przeznaczeniem pod działalnośó apteki

ogólnodostępnej bez przepľowadzania pľocedury pľzetaľgowej - stanowi załqcznik nr 12 do

niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań pľzeprowadzonych podczas XX Sesji Rady Powiatu w Busku - Z&oju
w dniu 23 października 20Ż0 ľoku - stanowi załqczník nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Infoľmacja o pľzebiegu rcalizacji planu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
zalpőłrocze2020 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego protokołu -
została przyjęta przęz Radę Powiatubez uwag do wiadomości.

Ad. 16

Infoľmacja o pľzebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego protokołu - została ptzyjęta ptzez

Radę PowiaÍubez uwag do wiadomości.

Ad. 17

Infoľmacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim
wI półľoczu2020 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 16 do niniejszego protokołu -
została pľzyjęta ptzez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

Ad. 18

Informacja o stanie realizacji zadan oświatowych
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 17 do
Radę Powiatu bez uwag đo wiadomości.

Powiatu Buskiego w ľoku szkolnym 201912020 -

niniejszego protokołu - została przyjęta przez

Ad. 19

Infoľmacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok pÍzez osoby zobowiązane
do ich składania na podstawie art.25 c ust. l,3 i5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ľoku
o samoľządzie powiatowym - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego
protokołu - została ptzyjęta przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

Ad.20
Infoľmacja w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2019 ľok przęz Radnych Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 19 do niniejszego
protokołu - została prryjęta przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.
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^d.21Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś zapoznaŁ Radę Powiatu z pľotokołem

Nľ 23/20Ż0 z dnia l8 wľześni a 20Ż0 ľoku z kontľoli przepľowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady PowiatuwBusku -Zđroju wPowiatowymZarządzie Dróg wBusku -Zdroju - w brzmieniu
stanowiącym zalqczník nr 20 do niniejszego pľotokołu' Tematem kontľoli była rea|izacja

wybľanych postępowan przeÍargowych w zakresie inwestycj i drogowych.

Radny Jan Bartosik zabrał głos jako Członek Komisji Rewizyjnej. Radny poinťoľmował, iŻ podczas

posiedzenia Komisji zadawał pytania Dyľektoľowi Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Krzysztofowi Tułakowi m. in. w zakľesie:
- Cry w jednostce jest prowadzony ľejestľ skaľg i wniosków?
- Cry w jednostce jest plan popľawy bezpieczenstwa ľuchu dľogowego?

- Czy jednostka pľowadzi plan odzysku mateľiałów budowlanych otaz sposobu ich

wykoľzystywania np. ze znaków dľogowych, baľier cry przępustów? Podczas kontroli stwieľdzono

bľak faktuľ w powyŻszym zakľesie.
Radny Jan Baľtosik poinfoľmował, iz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej ptzekazał, że Żadna z powyŻszych kwestii na dzień

dzisiejszy nie jest w Powiatowym Zarządzie Dľóg w Busku - Zdroju ľealizowana.

Ponadto, Radny Jan Baľtosik nawiązując do pľzebudowy dľogi powiatowej Nr 0095T na odcinku

w kierunku Piasku Wielkiego, gdzie zapľojektowano ścieŻkę ľoweľową kosztem chodników
i powierzchni dla pieszych, poinfoľmował, iŻ został tam ustawiony znak d|a roweľów, natomiast

bľak jest znaku dla pieszych (C-13/C-l6), co jest istotne, bioľąc pod uwagę, iż po stľonie

zapľojektowanej ścieżki ľoweľowej znajdują się budynki Kościoła, sklepu, oSP czy byłej szkoły.

Radny stwierdził' iŻpovłyŻsze na|ęŻałoby uregulowaó w sposób pľawidłowy i zgodny Z prawem.

W odniesieniu do povĺyŻszego Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysúof
Tułak zobowiązany został do odniesienia się w foľmie pisemnej do uwag zgłoszonych przez

Radnego Jana Baľtosika.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podał przy|<ład ponownego wykorzystanta
przepustów wykopanych przry budowie dľogi powiatowej do odwodnienia innej drogi powiatowej'

Pľzewodniczący Zatządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iż w wielu przypadkach pľzepusty stanowią

własnośi osób ťlzycznych, natomiast te stanowiące własność Powiatu są składowane w obwodzie
Drogowym w Busku - Zdroju i w Stopnicy.

W/w pľotokół został pľZyjęty ptzez Radę Powiatu do wiadomości.

^d.22W spľawach róznych i wolnych wnioskach:

l . Staľosta Buski Jeľzy Kolaru udziďrił odpowiedzi na zapytania Radneg o Grzegoľza Jankowskiego

zgłoszone podczas Komisji Rady Powiatu, dotyczące aktualnej liczby osób chorych na COVID-l9
orazprzebywających na kwaľantannie lub w izolacji ze wzg|ędu na CoVID-l9 w poszczególnych
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jednostkach oľganizaoyjnych powíotu _ szczegółowa infornracja w powyższym zakresie -

stanowĺ ułqaznlk nł 21 do níniejszego protokohr.

Ad.23
Wobęc zľeďizounnia poľządku obľad, Pľzewodĺriczący Rady Powíatu Andrzpj Gądęk dzíęk'łiąc

wszystkím obocnym ra vdzrú o godz. 11.20 zaľ'kůął )Ü( Sesję Rady Powiatu

wBusku - Zdroju.

Na tym pľotokół zakończono i ýpisano.
PÍobkót spor'łdziła: Baľbara B ^Ufur/
Níníejszy protokół stanowTał'ĺęzłą slaóconą wersję pľzebĺegu posiedzenía )o( Sosjĺ Rady Powíafu

w Busku - Zdroj'ł któľa odĘła się w dniu 23 paźdzĺernika 2020 ĺoku. Dokładny jej pľzebíeg

zarł'ieľa nagľnnĺe, udostępnione na sfioníe BiuleĘnu lnfonľracji Publĺcanej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdrdu.
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