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Pľotokól Nr xxII 12020

z Sesjĺ Rady Powĺatu w Busku - Zdroju
któľa odbyla się w dnĺu 30 grudnia 2020 ľoku
\ľ Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju

w trybie hybrydowym

w Sesjĺ udzĺał wzięlĺ:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

Lista obecności ľadnych stanowi załqcznik nľ I do niniejszegopľotokołu.

Poľządek obrad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľum.

3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4. Przyjęcie pľotokołu zXXI Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zaľządu Powiatu z działa|ności za okres pomiędzy sesjami.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
tsuskiego w 2020 ľoku.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budzętu

Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

NrXIV/l47l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia 30 gľudnia 2019 ľoku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20Ż0 - 2030.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu
Buskiego, któľe w 2020 roku nie wygasają z upływem ľoku budżetowego.

l0. Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboľu biegłego

ľewidenta do badania spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
zaŻ020 í202| ĺok.

ll. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebranych i o godz' 9.00 otwoľzył XXII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.
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Przewodniazący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z art. l3 ogólneg o Íozporządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował, íŻ:

w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatolvym w Busku -

Zdroju.

realizacji obowiązku transmitowania i ľejestracji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdľoju za
pomocą urządzen ľejestľujących obraz i dŹwięk oľaz ich udostępniania na podstawie art. l5
ust. la ustawy zdnia 5 czeľwca l998 ľ. o samorządzie powiatowym.

go na stľonie inteľnetowej administľatoľa oÍaz na drzwiach sali, w której odbywają się
obľady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju,

^d.2
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obęcności aktualnię
w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych (3 Radnych nieobecnych uspľawiedliwionych: Jan Baľtosik,
Roman Duda, Stanisław Lolo), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób,
stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

Ad.3
Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obľad został przyjęty
przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Pľotokół Nr XXI| 2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 18 gľudnia 2020 ľoku
został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okręs rniędzysesyjny tj.od dnia 18 grudnia2020 roku do
dnia 30 gľudnia 2020 ľoku zostało zamięszczoneo celem zapoznania się, na stľonie Biuletynu
Infoľmacji Publicznej Staľostwa Powiatowęgo w Busku - Zdľoju. W okľesie międzysesyjnym
Zarząd odbył 3 posiedzenia.



Radni Rady Powiatu nie wnosili uwag i zapyÍan do w/w spľawozdania'
Spľawozdanie Z prac Zaľządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nľ 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinfoľmował, iŻ z uwagi na okres świąteczny, nie
odbyły się posiedzenia Komisji Rady Powiatu. 'W związku z powyŻszym ptzy podejmowaniu
uchwał, Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolaľz omówi kolejno poszczególne pľojekty
uchwał Rady Powiatu.

Ad.6
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju u, ,spľawie zmian w budżecie Powiaĺu Buskiego
w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniazący Zaľządu Jeľzy Kolaľz omówił pľojekt uchwały wrazz autopopľawką wprowadzoną
do w/w pľojektu uchwały.

Radny Tadeusz Jęwiaľz zwrőcíł się z pytaniem jakie jest łączne zadłuŻenie Powiatu Buskiego na

obecną chwilę?

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iŻ zadłuŻenie Powiatu Buskiego na 1 stycznia
2020 roku z tytułu obligacji i kredytów razem wynosiło Ż6,5 mln zł. W tym roku planujemy spłatę

2,5 mln zł i w pľojekcie budzetu na ľok 2021 spłatę kolejnego 2'5 mln zł. Przy utrzymaniu takiego
trendu do końca obecnej kadencji zadłuŻenie będzie wynosiło w gľanicach l6 mln zł.

Radna Teľesa Kľupska zwrőciła się z pytaniem, c7ł Z pľogramu pn. ''Powiat Buski - STOP
koľonawiľusowi'' zostały zakupione kalęndaľze za kwotę 75 tys. zł?

Pľzęwodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz potwieľdził,iŻw ramach w/w pľojektu zakupione zostały nie

tylko kalendarze, ale ľównieŻ wiele innych rnateľiałów pľomocyjnych. Powyzsze wynika zzałoŻeŕl
i konstľukcji pľojektu pn. ''Powiat Buski - STOP koľonawirusowi'', gdzie określony pľocent

wydatków całego budzetu pľzęZnaczony jest na promocję projektu.

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

uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľZez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

Uchwała Nr XXII / 249

roku w sprawie zmian w
niniejszego pľotokołu'

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

12020 Rady Powiatu w Busku
budŻecie Powiatu Buskiego w 2020

- Zdrojls z dnia 30 gľudnia 2020

ľoku - stanowi załqcznik nr 3 do



^d.7Podjęcie uchwaly Rady Powicltu w Buskl,l - ZdľĘu w sprawie przeniesień v, wydaĺkąch budzetu
Powiaĺu Buskiego w 2020 roku'

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił projekt uchwaĘ wrazz autopopľawką wprowadzoną
do w/w projektu uchwały.

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

Uchwała zostaŁa przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII /250 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia 2020

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

załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Pľojekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/(47/2019
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 20]9 roku w sprawie ĺ4/ieloleĺniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na ląta 2020 - 2030'

Pľzewodnicząay Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił pľojekt uchwały wtazZ autopopľawką wpľowadzoną
do w/w projektu uchwały.

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

uchwały wÍaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała zosÍała przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]6

Przeciv' - 0

wstrzymał 'się - 0

Uchwała Nr XXII l25l 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2020

ľoku w spľawie zmiany uchwały NľXIV/I47/20I9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia
30grudnia 20l9 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2020 - Ż030 - stanowi załqczník nr 5 do niniejszego pľotokołu.



Ad.9
Proiekt Uchwały Raĺly Powiatu ý! Bü'yku - Zdroju w sprawie wydatków budzeĺu Powiatu Buskiego'
które w 2020 roku nie wygasajq z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił w/w pľojekt 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 - 16

przeciw - 0

vlstrzymal się - 0

Uchwała Nr XXII /252 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2020
ľoku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, któľe w 2020 ľoku nie wygasają z upływem
ľoku budżetowego - stanowi załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Pľojekĺ Uchwaĺy Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zaĺwierdzenia wyboru biegłego
rewidenta do badanią sprawozdania Jinansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju za
2020 i 202] ľok.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił w/w pľojekt uchwały.

Radny Grzegorz Jankowski zwľócił się z pytaniem, czy fiľma wybľana do badania spľawozdania
finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2020 i 202I rok, jest to nowa Íiľma,
czy ťĺĺma powielana z lat poprzednich?

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfbľmował, iz wybrana fiľma jest tą Samą' któľa wybľana
była do badania spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju równiez
w bieżącym roku (bowienr wybľana inna tansza fiľma nie wywiązała się z zobowíązań) i w latach
popľzednich. Firma tazłoŻyła najkoľzystniejszą of'ertę spośród 5 podmiotów

Radny Gľzegoru Jankowski zauwaĘł, iŻ taľiszą nie oznacza lepsza. Ponadto, zwľócił się
z pytaniem, czy ťlľma która od lat bada spľawozdanie finansowe tej samej jednostki, nie ľobi tego
ruýnowo, schematycznie? Radny popľosił o podanie rőŻnicy finansowej pomiędzy najtanszą
i rrajdľoższą ofeľtą.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz wyraził stanowisko , iŻ nie obawia się o schematyczność
badania, bowiem Biegli Rewidenci ľównież podlegają stosownym kontľolom. Poinformował, iŻ
zapytania ofeľtowe wystosowano do 5 podmiotów, z czego tylko ten jeden odpowiedział, była to
więc jedyna i najtańsza ofelta, choć wyższa niŻ zaplanowane na to zadanie środki finansowe,



Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy w takim pľzypadku nie należało powtóľzyć
zapytania? Zdaniem Radnego nie jest to miaľodajne, gdy jedna'firma dyktuje cenę. Byó może
podmioty z lokalnego rynku podjęłyby się powyższego zadania. Wygląda na to, że jedynym
kryterium w tym postępowaniu była cena.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz potwieľdził, iz jedynym kryteľium była cena, natomiast
w przez wiele lat żaden podmiot z ľynku lokalnego nie składał ofeľt w powyŻszym postępowaniu.

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nľ XXII 1253 ĺ2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020
roku w sprawie zatwietdzenia wyboru biegłego ľewidenta do badania spľawozdania Íinansowego
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za 2020 i 202| rok - stanowi załqcznik nr 7 do
niniej szego pľotokołu'

Imienny wykaz głosowań przepľowadzonych podczas XXII Sesji Rady Powiatu w Busku
Zdroju w dniu 30 grudnia 2020 ľoku - stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu'

Ad. 1l
W spľawach ľóznych i wolnych wnioskach:

l ' Radny Grzegorz Jankowski zwrőcił się z pytaniami dotyczącymi wydzierŻawienia dawnego
budynku Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju, przy ul. Bohateľów
Waľszawy pÍzezZespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju:

- Jaki jest całkowity koszt ľemontu tego obiektu?

- Czy obiekt jest ľemontowany pľzez'Zespół opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, aw zamianzato
DzierŻawca obnizy koszty czynszu?

- Na jaki okres czasu ta umowa została lub zostanie podpisana i od kiedy to ma zacząć
ťunkcjonować?

Radny Grzegorz Jankowski podkreślił, iż Radni nie mają zadnych informacji w powyższym
zakľesie.

Do udzielenia szczegółowych odpowiedzi na powyższe pytania, Przewodniczący Zarządu lerzy
Kolaľz zobowiązał Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - ZdrojuGvegorzaLasaka.

Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaru dodał, iż całkowity koszt ľemontu to jest ok' 550-560 tys zł.
Pomieszczenia przygotowywane są pod działalność punktu szczepíeń oľaz Poľadni działających
przry Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Z&oju. Co do kompensacji kosztów remontu



Pľzewodniczący Zaľządu poinformował, iz nie posiada pewnych inÍbrmacji w tej spľawie,
natomiast umowa dzieľŻawy zawaľtajest na okres ok. 5 lat, jeśli będzie to niezbędne dla celów
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

2. Radny Piotľ Wąsowicz w trosce o powľót w pľzyszłości do normalności' zwľócił się z pytaniem
o możliwość wykonania testów w kieľunku COVID-I9 nauczycíelom iuczniom w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski, po zakonczeniu etapu nauczania zdalnego'

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował, iz w tym kierunku podjęte zostały już pewne
działania. W terminie do 4 stycznia 2021 ľoku dyľektorzy poszczególnych szkół zobowiązani
zostali do zebľania od nauczycieli i pľacowników obsługi szkół i inteľnatów, deklaľacji w zakľesie
wykonania testów. Na dziś do dyspozycji pozostaje ok. 500 testów z możliwością wystąpienia
o dodatkowe. Po uzyskaniu informacji co do ilości chętnych, jest moŻliwość, przeprowadzenia
takich badań. Ustalono już wstępny harmonogľam obsługi szkół w tym zakľesie w terminie od l l
do 15 stycznia 202l ľoku - dziennie ok.70 wymazów. Jeśli chodzi o ucznióq to z uwagi na ich
dużą ilośó na razie nie ma takiej możliwości. Jeśli po feriach uczniowie wľócą do nauczania
stacjonaľnego, a tego jeszcze na pewno nie wiemy otaz .vqqľaŻą zgodę na badania, wówczas Zarząd
Powiatu będzie szukał możliwości rozwiązań w powyŻszym zakľesie.

3. Radna Teľesa Krupska w imieniu Radnych i Mieszkańców zwróciła się z pytaniami dotyczącymi
wydzierŻawienia dawnego budynku Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _

Zdĺoju, pľzy ul. Bohaterów Waľszawy przez Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju. Radna
Teľesa Krupska zaznaczyła, iŹ Radni fizycznie nie mieli możliwości zapoznania się z wlw umową
dzierŻavły, zawartą,jak poinfoľmował Staľosta Buski na okľes 5 |at, Czy w tej umowie zawarte są
odpowiednie zapisy oraz jakie są konsekwencje, kary umowne na wypadek zęľwania warunków
umowy ptzez DzíerŻawcę? Ile wynosi czynsz za dzierżawę? Radna pľzypomniała, iż budynek
szkoĘ został sprzedany za I mln 800 tys zł. Koszt adaptacji budynku dla potľzeb Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju to 600 tys zł' Radna raz jeszcze pľosi o pľzedstawienie kosztów
dzierŻawy wlw budynku. Ponadto Radna zwrőciła się ľównieŻ z pytaniem o koszý dzierŻawy
powieľzchni przez Firmę Affidea, prosząc o informację ile Zespołowi opieki Zclľowotnej w Busku _

ZdrojupovłyŻsza Firnra płaci za dzierŻawę.

4. Radna Teľesa Kľupska zwrőciła się z pytaniami dotyczącymi pľzeniesienia z miejscowoŚci
Winiary do miejscowości Kostki, Placówki opiekuńczo - Wychowawczej' Czy jest już ostateczna
decyzja co do nowej siedziby Placówki w budynku dawnej szkoły w Kostkach? Czy będzie to
dzierżawa czy uŻyczenie budynku oľaz na jaki okľes czasu? Jakie są koszty adaptacji tego
budynku? Radna Teľesa Krupska zaznaczyła, iŻ oprócz Zarządu Powiatu pozostali Radni nie
znają ani zapisów umowy' ani kosztów' Zatem, Radna prosi o infoľmacje w powyŻszym zakľesie.

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfbľmował, iŻ dzíś nie posiada ze sobą mateľiałów, ale
już wielokrotnie wcześniej infoľmował Radnych w spľawach podnoszonych prZęZ Radną Teľesę
Kľupską. odnośnie budynku w miejscowości Kostki, najpieľw faktycznie rozwaŻany był wniosek
o dzierŻawę, jednak ostatecznie po rozmowach z Buľmistľzem Miasta i Gminy Busko - Zfuőj
zdecydowano, Że będzie to umowa uŻyczenia na okľes 25 |at' obecnie dopľecyzowywane są jeszcze
zapisy co do koľzystania z boiska przy budynku szkoĘ przez mieszkańców miejscowości Kostki,
w zakresię ogľaniczenía z korzystania lub koľzystania według ustalonego ľegulaminu, co wynika
z potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa, o które Zarządca teľenu musi zadbać,.



Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iŻ w zakľesie kosztów, inaczej spľawa
pľzedstawia się pľzy dzíęrŻawie, a inaczej przy uŻyczeniu. Zrezygnowano z dzierŻaw na tzecz
bezpłatnego uĘczenia, Czynsz dzierŻawny byłby kompensacją kosztów związanych z nakładami
i wiązałby się z opłatą vAT przez obie stľony. W przypadku bezpłatnego uĘczenia na 25 lat nie

ponosimy żadnych kosztów czynszv, ponosimy jednak koszty eksploatacyjne budynku i po 25

latach przekazujemy budynek w takim stanie, w jakim został' on przygotowany dla potrzeb

Placówki opiekuńczo - Wychowawczej, wraz Z naszymi nakładami flnansowymi tj. ok. 600 tys zł.

Można powiedzieó, że po skompensowaniu powyższego, wychodzi na to jakbyśmy niewielki
czynsz przez te 25 lat płacili. Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz przypomniał, iŻ Powiat Buski
zwrőcił się ponownię o śľodki finansowe w ľamach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
w tym między innymi na zadanie doýczące: Rozbudowy orąz zmiąny sposobu użytkowania

budynku po byłej Szkole Podstawovlej w Kosĺkach Dużych z przeznaczeniem na pubĺicznq placówkę
opiekuńczo - wychowawczq' Czekamy na decyzję Rządu w tym zakľesie. Przewodniczący Zarządu

Jeľzy Kolaľz poinformował, iż obecnie dopľecyzowywane są ostanie zapisy umowy' chcąc

uzgodnić jak najbaľdziej koľzystne warunki zarówno dla Powiatu jak i dla Gminy Busko - Zdľój

a po Nowym Roku ta umowa bezpłatnego uŻyczenia na 25 lat powinna zostać podpisana.

W przypadku gdyby Gmina Busko - Zdroj zęchciała wcześniej wypowiedzieó w/w umowe

to winna zwľőcić, Powiatowi Buskiemu nakłady pľopoľcjonalnie do czasu użytkowania budynku.

Radna Teľasa Krupska przyjęła powyższe informacje przedstawione przez Pľzewodniczącego
Zarządu Jerzego Kolaľza jako wyczerpujące.

odnosząc się do pytań Radnej Teresy Krupskiej zawarĹych powyżej w punkcie 3, Pľzewodníczący
Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował, iŻ zawartajest umowa dzierŻavły dawnego budynku Zespołu

Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju' przy ul' Bohateľów Waľszaw przez

Zespőł opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju' Budynek ten wydzieľżawiony jest na okĺes 5 |at, za

kwotę l0 tys zł brutto miesięcznie. Biorąc pod uwagę prawie 5 tys m2 powieľzchni- dzialkawraz
z budynkiem - daje to ok. 2 zł za m2 całej powieľzchni działki. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy

Kolarz poinfoľmował, iŻ nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy, ponieważ

Właściciel musiałby zwracać poniesione nakłady. o powyższym była juŻ mowa' podczas

wcześniejszych spotkań na posiedzeniach Komisji, Sesji. W zakresie pytania o koszty dzierŻawy
powieľzchni w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdrojuprzez Fiľmę Aftdęa' Pľzewodniczący
Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował' iz wlw Fiľma wydzierŻawia dwie powieľzchníe. Za jedną

płaci ok. Ż,5 tys zł, a za drugą ok. 3 tys zł. Firma Afťrdea samodzielnie wyremontowała sobie

pomieszczenia, któľe wydzietŻawia, dostosowując je pod potľzeby tomogľafu i ľezonansu.

Wysokości stawek czynszlJ za wynajem l m', były omawiane podczas podejrnowania uclrwały

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przezZespőł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
na okľes 3lat powieľzchni użytkowej 224,70 m2 zprzeznaczeniem pod działalność Pľacowni

Tomogľafii Komputeľowej. Pľzewodniczący Zarządv Jerzy Kolarz zobowiązał się do przekazania

Radnej pisemnej inťoľmacji w tej spľawie przekazanej przez Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdroju.

5. Radny Grzegoľz Jankowski zwľócił się z wnioskiem, aby Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
otrzymali, celem zapoznania się, umowę Zawartą pomiędzy Zespołem opieki Zdrowotnej

w Busku- Zdroju a DzięrŻawcą budynku po Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Waľszawy. Reasumując, dodał, iż pľzedmiotowy budynek



Został pochopnie SpľZedany ptzęz Powiat Buski' bowiem po 5 latach dzierŻavĺy, DzieľŻawcy

zwrőcą się poniesione koszty bez Żadnych nakładów'

Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz poinťoľmował, iz w związku z powyższym wnioskiem

zwróci się do Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegotza Lasaka

o udostępnienie Radnym pľzedmiotowej umowy'

odnosząc się do dľugiej części wypowiedzi Radnego Gľzegorza Jankowskiego' stwieľdził, iŻ trudno

było pľzewidzieć' obecną sytuację związaną z CoVlD-79, a tym samym, Że Zespół opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdtoju w związku z obsługą pacjentów tylko z CoVlD-l9, będzie

potľzebował dodatkowych pomieszczen na przeniesienie Poradni i utwoľzenie bezpiecznego

punktu szczepień' Na dzień podejmowania decyzji o sprzedaŻy budynku w 20l9 ľoku sytuacja była

zupełnie inna. Budynek był zbędny, nieużytkowany niszczał, a koszty utľzymywania budynku były

nieuzasadnione.

Radny Grzegorz Jankowski zauwaĄł, izZespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju częściowo

został już zwolniony Z decyzji |eczenia pacjerrtów tylko z CoVID-l9, więc punkt szczepieńmoŻna

utworzyć w budynku Szpitala' Ponadto, Radny pľzypomniał, iŻ pľzed sprzedaŻą budynku po

Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących, pľoponował zagospodaľowanie go dla potľzeb

Starostwa Powiatowego Z przeznaczeniem na archiwum. Zdanięm Radnego Gruegorza

Jankowskiego zarówno ta sprzedaŻ budynku jak i zamiana budynku Internatu Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych na budynek przy I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdľoju, były

ľównie niepotľzebne i nietľafione.

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ potľzeby Staľostwa Powiatowego

w zakresie aľchiwum są Zapewnionę. Dodatkowo w 202l ľoku kończy się dzieľżawa dotycząca

wynajmu pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modeľnizacji Rolnictwa i będą to kolejne

wolne powierzchnie na składowanie dokumentacji aľchiwalnej. Było kilka pomysłów na

zagospodarowanie budynków po Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Zdroju, w tym ľównież pod potrzeby nowej siedziby Agencji Restľuktuľyzacji i Modeľnizacji

Rolnictwa. ostatecznie jednak zapadŁy inne decyzje i jeden z budynków został sprzedany.

Pľzewodniczący Zarządĺl Jerzy Kolarz podkľeś|ił, iz zawsze stara się zapewnió jak najlepsze

warunki lokalowe zaľówno dla pľacowników Staľostwa oraz podległych jednostek, a takŻe dla

interesantów tych instytucji. Budynek pľzy I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdroju jest

dobrze zagospodaľowany, został z}oŻony ľównież stosowny wniosek w zakresie teľmomodemizac1i

tego obiektu, natomiast niezagospodaľowany budynek po Zespole Szkół Technicznych

i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju został spľzedany.

6. Pľzewodniczący Zaruądu Powiatu Jeľzy Kolarz w imieniu Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju

złoŻył wszystkim seľdeczne podziękowanię za pracę w 20Ż0 roku, a szczególne podziękowania

skieľował do słuŻb medycznych, któľe swoją bardzo cięŻką pľacą udowodniły, Że zasŁugują na

ogľomne słowa uznania.

Ad. 12

Wobec zrea|ízowania porządku obrad, Pľzęwodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując

wszystkim obecnym za udział o godz. l0,Ż5 zarnknął XXII Sesję Rady Powiatu



w Busku - Zdroju. Jednocześn ie z okazji zbliŻającego się Nowe go 20Żt Roku przekaziaŁ Ęczenia
zdrowia orÍLz wszelkiej pomyślności Mieszkancom Powiatu Buskiego, Radnym, Pľacownikom

Starostwa Powiatowego i wsrystkich jednostek oľganizacyjnych Powiail otaz służb, inspekcji

i stľaä. W trosce o szybki powrót do normalności zachęcił do szczepień przecíw COVID-I9.

Na tym protokół zakoŕtczono i PodPisano.
Protokót spoľządzila: Barbara Yaýa[/

Niniejszy protokół stanowi zvłięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXII Sesji Rady

Powiatu w Busku _ Zdľoju, któľa odbyła się w dniu 30 gľudnia 2020 roku. Dokładny jej przebieg

zawieľa nagľanieo udostępnione na stronie Biuletynu Infoľmacji Publicznej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju.

PRZE DN IczĄcY
POW1ATU

'rvej Gądek

10


