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lv posiedzcniu udział wzięli:

z Scsji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
któľa odbyla się w dniu 13 września Ż0I7 ľoku

w sali konferencyjnej Staľostwa Powiatowego
w Busku - Zclľoiu

Radni Powiatu w Rusku -7Ärojv
Skaľbnik Powiattl - Aľtttľ Po|niak
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

Zapľoszone osobY:

Protokół Nľ xXX /Ż0l7

1. 'Iakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w I]usku - Zdľoju
Ż' Aľtuľ Brachowicz - Konrendant Powiatowy Państwowej Strazy Pozaľnej w Busku - Zclľo.iu
3. Flelena Bebel - l)yrektoľ f)onru Pomocy Społecznej w Zborowie
4. Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oľaz

Pomocy Instytuc.jonalnej w Powiatowym Cęntľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľo.ju
5. .Iolanta Maślicha - Dyľcktoľ Powiatowego ośľodka f)oľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdľojrr
6. Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogÓlnokształcącycli

w llusku - Zdľo.iu
7. .Tustyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
8. Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
9. Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół J'echniczrro _ Irifbľnratycznych w Busku - Zdľo.itr
l0. Gľz'egorz Wojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spor1owcgo

w I}usku _ Zdľo.ju
l 1. Paulina Lasak - Nauczyciel zastępujący Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Peclagogiczne.j

w Busku - Zdroju
l2. Waldemar Wójcik - p'o. l)yľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego clla

Niepcłrrospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
l3. Kľzysztof Ttlłak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Btrsku - Zclľoiu
14. Maľian Szostak - l)yrektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku -7'droju
l5. Kľzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Rusku _ Zclľo.itl
l(l. Gľzegoľz Lasak - l)yľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zclľo.ju
17. Stanisław Kozioł - Dyľektoľ Donru Polnocy Społeczne.| w Grlo.inie
l8. Tomasz ł.lrkawski - Kieľownik wT7' przy Domu Pomocy Społecznej w Gno'inie

orlaz

|)elegacja Koła Gospodyń Wiejskiclr w Tuczępach
IIalina Żal
Lilla Palnląka
.lanina Stasik



Repľezentacje szkół w Tumieju Szkół Ponadgimnazja|nych Powiatu Buskiego o tytuł
,,Najlepsi w sporcie'' w ľoku szkolnym 2016lŻ017
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Poľządek obľad:

|. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku obľad.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
5. Wręczenie nagród w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł ,,Najlepsi
w sporcie'' w ľoku szkolnym Ż016/2017.
6. Sprawozdanie Zaľządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.
7. Inteľpelacje i zapytania ľadnych.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

a) zlĺian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku.

c) znriany uchwaĘ nr XXY 1235lŻ017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia
2017 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

d) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

e) wyľażenía zgody na ľealizację przez Powiat Buski w2018 r pľojektu Pĺ. ,, Przebudowa dľogi
powiatowej Nľ0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości
2525 m."oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku Zdľoju do złoŻenia wniosku
o dofinansowanie projektu w ľamach progľamu wieloletniego pn. ,'Pľogramu rozwoju gminnej
i powiatowej infľastľuktuľy dľogowej na lata20l6-2019".

Í) wyľażen ia zgody na realizacj ę przez Powiat Buski w 20 l 8 r projektu pn. ,, Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0023 T Chmielnjk - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990
dł. 980 nr.'' oÍaz upoważnienia Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻęnia wniosku
o doÍjnansowanie projektu w ľamach programu wieloletniego pn. 

''Progľamu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastľuktury dľogowej na lata20l6-20|9".

g) wyrażenia zgody na realizację pÍzez Powiat Buski w 2018 ľ pľojektu pn. ,, Remont dľogi
powiatowe.i Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710
dł' 1340 m.'' oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku
o doflnansowanie pľojektu w ľamach pľogramu wieloletniego pn. ,,Pľogľamu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury dľogowej na \ata20l6-2019".

h) wyľazenia zgody na realizację przez Powiat Buski w20l8r projektu pn. ,,Pľzebudowa dľogi
powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km l l+577 do km
14+427 długości 2850 m , Nr 0l03T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km
|4+427 do km |6+827 długości 2400 m"orazupoważnieniaZarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do
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złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego pn' 
''Pľogramuľozwoju gnrinnej i powiatowej infrastľuktuľy dľogowej na |ata2016-2019".

i) wyľażenia zgody na ľealizacj ę przez Powiat Buski w 2018 r projektU Pil. o, Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0l l9T Pacanów - do drogi kľajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+0l2 do
km 0+540 długości 528 m.''oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenja
wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach programu wieloletniego pn. ,,Programu ľozwoju
gminnej i powiatowej inÍiastruktury drogowej na |ataŻ016-20|9".

i) wyrażenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski w2018r projektU Pĺ. ,, Przebudowa drogi
powiatowej Nľ009lT Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km l0+150 odcinek
dłtrgości 420 m" oľaz upowaŻnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju do złoŻenia wniosku
o doĺinansowanie projektu w ramach progľamu wieloletniego pn. ,,Pľogramu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastľuktury drogowej na |ata20|6-2079".

k) wyľaŻenia zgody na rea|izację pÍzez Powiat Buski w20l8 r pľojektu pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Tľzebicaod km 4+518 do km 4+702 długości
l84 m'' oÍaz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku Zdroju do złoŻenia wniosku
o doĺjnansowanie pľojektu w ramach progľamu wielolętniego pn. ,,Programu ľozwoju gminnej
i powiatowei infrastruktuľy dľogowej na lata2016-20|9".

l) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w2018r projektU PD. ,, Pľzebudowa drogi
powiatowe.i Nľ0ll2TNowa Więś _ Sroczków - Beszowa od km 1+63l do km 3+55l długości
1920 m'' oÍaz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku Zdroju do złożenia wniosku
o dof-tnansowanie projektu w ľanrach progľamu wieloletniego pn. ,,Prograntu ľozwoju gminnej
i powiatowej infľastľuktury drogowej na lata2016-2019.

m) wyrażenia zgody na realizację pÍZeZ Powiat Buski w 20l8 ľ pľojektU Pĺ. ,, Przebudowa drogi
powiatowej Nr0101T Podlasek - Suchowola _-\łlrőjcza od km Ż+445 do km 5+473 długości
3028 m'' otaz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku Zdľoju do złoŻenia wniosku
o dotlnansowanie pľo.jektu w ľamach progľamu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infľastľuktury dľogowej na |ataŻ016-2019" '

n) wyľażeniazgody na ľealizacjęprzez Powiat Buski w20l8ľ pľojektU Pil. ,, Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek
długości 1655 m.''otazupowaŻnienia Zarządu Powiatuw Busku_Zdľoju do złożenia wniosku
o doÍinansowanie pľojektu w ramach programu wieloletniego pn' ,,Pľogramu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastľuktury dľogowej na lata2016-2019".

o) wyľażenia zgody nurea|iraąęptzezPowiat Buski w 2018 ľ pľojektU Pil.', Przebudowa dľogi
powiatowej Nľ 0l45T Pacanów - Niegosławice -Chľzanőw związana z budową chodnika przy ulicy
Wójczańskiej w rniejscowości Pacanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m.." oraz
upoważnienia Zal'ządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu
w ľamach programu wieloletniego pn' ,,Programu ľozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktuľy
drogowej na lata Ż016-20|9".



p) wyrazeniazgody narealizację przez Powiat Buski w 2018 r pľojektU Ph. ,, Przebudowa drogi
powiatowej Nľ 0037T Szydłów -Tuczępy - Pieczol-logi od km 8+200 do km 8+505 odcinek
clługości 305m.''oľaz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju do złożenia wniosku
o dofinansowanie pľo.iektu w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Progľamu ľozwoju gminnej
i powiatowej infľastruktury drogowej na lata2016-2019".

r) zmiany uchwaĘ Nr XXVI l 246 l20l7 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3 marca
2017 roku w sprawie okľeślenia zadań otaz pođziału środkőw z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, pľzypadających według algorytmu w 2017 roku na
realizację zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim,

s) upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboľu biegłego ľewidenta do
badania spľawozdania ľrnansowego Za 2017 rok w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

t) ustalenia opłat za usunięcie i paľkowanie pojazdu usuniętego z dľőg powiatu na parkingu
stľzeżonym oľaz kosztciw powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu

u) wyľażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

w) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycie|i, o których mowa
w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

x) wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. 
',Świętokľzyskie bez e-B@rier"

w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.

y) przyjęcia Pľogramu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata Ż0|7-2020.

9. obwieszczenie Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w spľawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego.

10. Infoľmacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony Roślin i Nasiennictwa
o działalności Inspekcji na teľenie Powiatu Buskiego.

11. InÍbľmacja o pľzebiegu realizacji planu Íinansowego Zespołu opieki Zdrowotnej
w Btlsku - Zdro.iu Za I półrocze 2017 ľoku uwzględniające w szczególności stan należności
i zobowiązań w tym wymagalnych.

12. Informacia o pľzebiegu wykonania budzetu Powiatu Buskiego za I pőłroczę2017 ľoku.

l3. Infoľmacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Buskim
w I półľoczu 2017 ľoku.

l4. Infoľmacja na temat ľealizacji Zada;n z zakresu modernizacji i remontów dľóg.

l5. Infbrmacja w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 20l6 ľok pÍZeZ Radnych Rady
Powiatu w Busku - Zdroiu.
l6. odpowiedzi na interpelacje i zapytania ľadnych.
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l7. Spľawy ľózne i wolne wnioski.
l8. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obradom przewodniczył Kľzysztof E|iasz - Wicepľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebľanych i o godz. 10.00 otwoľzył XXX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

^d.2Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz oświadczył, Że zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu
wynoszącego l9 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz
decyzji - listy obecności ľadnych oraz zapÍoszonyclr osób stanowią załqczníki nr l i nľ 2 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaľz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie
w pkt 8 poľządku obrad następujących zmian:

Wniosek o wycofanie z pkt 8 litery ,,ri" oraz litcry ,,o'' \ł brzmieniu:

i) wyľażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w20l8 ľ projektU Pil. ', Pľzebudowa dľogi
powiatowej Nr 0l l9T Pacanów - do dľogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+0l2 do
km 0+540 długości 528 m.''oraz upoważnienia Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn' ,,Progľamu rozwoju
gminnej i powiatowej infľastľuktury dľogowej na |ata2016-20|9" '

o) wyľażenia zgody na rea|izację ptzez Powiat Buski w 2018 ľ projektü Ph. ', Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0l45T Pacanów - Niegosławice -Chľzanów związana z budową chodnika przy ulicy
Wójczańskiej w miejscowości Pacanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 3'73 m" oraz
upowaznienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu
w ľamach progľamu wieloletniego pn' ,,Progľamu ľozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
dľogowej na lata 2016-20|9" '

w związku z powyŻszym nastąpi zmiana ciągłości numeracji kolejnych liteľ, tak więc

dotychczasową:

literę ,,j'' zastąpi ,ri''
liteľę ,rk'' zastąpi ,rj''
liteľę ,rl'' zastąpi ,rk''

liteľę ,rm'' zastąpi ,r|''
literę ,rn'' zastąpi ,rD''

literę ,rpĎ zastąpi ,r[''



literę ,rr" zastąpi ,,o''

liteľę ,rs'' zastąpi ,rP''

literę ,,rt" zastąpi ,,ľ''

literę ,ru'' zastąpi ,rS''

literę ,rw" zastąpi ,rt''

literę ,rx'' zastąpi ,rü''

liteľę ,ry'' zastąpi ,rW''

Ponadto wniosek o wpľowadzenie do porządku obľad
,,, Y ", ,rZ '' ,rä ' '' w brzmieniu:

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

x) przygotowania i wspólnej'realizacji pľojektu
gminnej Nonvy Koľczyn - etap [I''.

y) przygotowania i wspólnej realizacji projektu paľtnerskiego pn. 
',Kompleksowai wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrőj".

z\ wyľażenia zgody dla
w najem.

a ' ) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organi zacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

Innych propozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.

w pkt 8, Po literze ,rw'' liteľ ,, X'o,

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz poddał pod odrębne głosowania poszczególne
powyŻsze wnioski dotyczące zmiany poľządku obrad, w pľzytoczonym wyżej brzmieniu.

Wniosek o wycofanie z pkt 8 litery ,ro'' W bľzmieniu:

o) wyraŻeniazgody na ľealizacjęprzez Powiat Buski w 20l8 r projektU Pĺ',, Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice -Chrzanów związana z budową chodnika prry ulicy
Wójczańskiej w miejscowości Pacanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m" oraz
upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu
w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury
dľogowej na lata 2016-2019',



został pľZyjęty przez
obecnych na sali:

Radę Powiatu w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 17 Radnych

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Pozostałe poszczególne
Powiatu w odrębnych
sali:

wnioski dotyczące zmian w porządku
głosowaniach - stosunkiem głosów

za - 17

pľzeciw - 0

wstrzymaĺ się - 0

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kľzysztofa Eliasza, poľząđek obľad wraz
z prT jętymi powyżej zmianami, został przyjęty pÍzęz Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr XXIX l Ż0l7 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czerwca 2017
roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na
'17 Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pozaporządkiem obrad:

Wicepľzewodniczący Rady Powi atu Krrysztof Eliasz oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu Jeľąl
Kolaľz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju uhonoľowali nagľodami Koło
Gospodyń Wiejskich w Tuczępach - zwycięzcę konkursu w roku bieżącym na najpiękniejszy
wienięc dozynkowy - repľezentanta Powiatu Buskiego podczas XVII Świętokrzyskich Dozynek
Wojewódzkich w Masłowie, które odbyły się w dniu 3 września 20l7 ľoku.
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Ad.5
Wicepľzewodniczący Rady Powiatu KľzysztoťEliasz orazPľzęwodniczący Zaruądu Powiatu Jeľzy
Kolaľz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju wľęczryli Nagrody w Turnieju Szkół
Ponadgininazialnych Powiatu Buskiego o tytuł ,,Najlepsi w sporcie'' w roku szkolnym
2016/2017.
Lista szkół nagrodzonych - stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nastqpiły gratulacje'

Ad.6
Spľawozdanle Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 30 czerwca 2017 ľoku
do 13 wľześnía Ż0|7 ľoku, pľzedstawił Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz. W okresie
tym Zarząd odbył 8 posiedzeń.

Sprawozdanie Z prac Zaľządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Na wniosek Pľzewodniczącego Zarządu Jeľzego Kolarza, Wicepľzewodniczący Rady Powiatu
Kľzysztof Eliasz o godz. l 1.20 ogłosił 1O-minutową przeľwę.

o godzinie 1l.30 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krrysztof Eliasz wznowił obrady.

Ad.7

Interpelacje i zapytania Radnych:

l. Radny Piotľ Wąsowĺcz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

l.t. Radny wystąpił z inicjatywą ponownego wszczęcia działan mających na celu uruchomienie
pľoceduľy budowy sali gimnastycznej (spoľtowej) Wzy Specjalnym ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Broninie. Podczas wakacji Radny dokonał wizytacji wszystkich szkół
w gminie Busko - Zdroj podległych Staľostwu. Nalezy mówić o dobrej infrastrukturuę przy wielu
szkołach. .Iednak SOS-W w Broninie nie ma bazy niezbędnej do pľowadzenia zajęć,
gimnastycznych i terapeutycznych. W obecnej kadencji Komisja Edukacji, Kultury' Kultuľy
Fizrycznei i Promocji Powiatu odwiedziła w/w jednostkę i wnioskowała o podjęcie wszelkich starań
by stwoľzyć tam lepsze waľunki pracy i teľapii. Radny zaznaczył, iz nie jest tajemnicą, Że
pľacownicy SOS-W w Broninie dołozyli starań by pľzekonać ľodziców, by właśnie w tym oŚrodku
ucz1ły się ich dzieci. Wiadomo teŻ, Że od 2020 roku będzie obowiązywać nowe Rozpoľządzenie
dot. organizacji pracy. Radny jest pľzekonany, Że inicjatywa budowy sali gimnastycznej jest
j ak naj bard ziej zasadna.

Ww interpelacja stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.



l.2 Radny zwľócił się z pytaniem jak toczy się spľawa i na jakim etapie są ustalenia dotyczące
Inteľnatu ZSP Nr l w Busku - Zdroiu? Radny zwľócił się z pytaniem co zFilią Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej znajdu.jącej się w budynku przy I Lo w Busku - Zdroju? Radny zwtőcił
się tez z pytaniem o ilość miejsc w internatach? Czy są zabezpieczone potrzeby uczniów
w tym względzie?

l.3. Radny wyrazíł zadowolenie, iŻ zostały w roku bieżącym zagwarantowane Środki finansowe
z przeznaczeniem na podwyzki dla pľacowników Starostwa Powiatowego i jednostek podlegĘch.
Radny zgłosił jednocześnie wniosek aby w projekcie budzetu na rok 2018 równieŻ zostały
zagwarantowane środki ftnansowe na podwyŻki płac ale w większei wysokości, tak aby zapewnić,
pľacownikom właściwe wynagrodzenie. Staľosta Buski wielokľotnie podkľeślał fachowośó
i kompetencje kadry, ktorą zarządza naleĄ więc te staľania na|eŻycie wynagľodzió'

2. Radny Stanisław Moskal zgłosił ďw interpelacje i zapytania:

2.|. Radny zwrócił się z zapytaniem czy jesÍ planowana popľawa stanu nawierzchni, po której
odbywa się przewőz osób chorych z kaľetki do budynku szpitala. Według informacji od
pľzewożonej chorej osoby podczas przewozu pacjenci odczuwają duŻy dyskomfort.

2.2. Radny wnioskuje o zabezpieczenie satysfakcjonującej kwoty na wspaľcie finansowe ECB
w 2018 ľoku ze wskazaniem na Międzynaľodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. .Iak podkľeślił
Radny, Festiwal ten jest organizowany na bardzo wysokim poziomie i dla dużej populacji
o czym osobiście pľzekonał się będąc uczestnikiem w/w Festiwalu w ľoku bieżącym'

2.3. Radny złoĄł podziękowanie dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju za rzętę|ne
wyremontowanie chodnika w m. Podgaje.

W/w interpelacje i zapytaniastanowią załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

3. Radny Jaľosław Jaworski popaľł inicjaýwę ponownego wszczęcia działan mających na celu
uľuchomienie procedury budowy sali gimnastycznej przry Specjalnym ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Broninie. Radny zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych
w projekcie budzetu na ľok20l8 na powyŻszezadanie.

4. Radny Jacek Wach zgłosił ďw

4.1. Radny wnioskuje o utwaľdzenie
w m. Szaniec pr'zy dľodze powiatowej

4.Ż. Radny zwrócił się z zapytaniem
Zdrői.

4.3. Radny zgłosił ponowny wniosek
Podgaje (Kozina) - Słabkowice.

W/w interpelacje i zapytania stanowią

5. Radny Kamil Kaspercryk zgłosił interpelację w spľawie dľogi powiatowej nr 0043T
w miejscowości Stopnica. Wniosek dotyczy uzupełnienia poboczy kruszywem w miejscach gdzie
nawieľzchnia jest powyzej pobocza. Powyższe poprawi bezpieczenstwo uzytkowników ruchu
dľogowego w momencie mijania się pojazdów Kľuszywa brakuje na odcinku od budynku Urzędu
Miasta i Gminy do skrzyżowania w miejscowości Falęcin Nowy.
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interpelacje i zapytania:

kruszywem pobocza na wysokości
Szaniec - Młyny.

w sprawie budowy chodnika w m. Łagiewniki gm. Busko _

o odmulenie ľowów przydroŻnych przy drodze powiatowej

załqcznĺk nr 7 do niniejszego pľotokołu'

cmentarza paľafialne go



Ww inteľpelacja stanowi załqczník nr 8 do niniejszego protokołu.

6. Radny Krzysztof Wojtaś zgłosił ďw interpelacje:

6.1. Radny wnioskuje o udrożnienie pľzepustu na dľodze powiatowej w m. Stary Korczyn.

6.2. Radny wnioskuje o uzupełnienie poboczy pÍZy drodze powiatowej w m. Łęka w kierunku
Podraje.

Ww interpelacje stanowią załqczník nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxx 1299 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września2}|I
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w Ż017 ľoku - stanowi załqcznik nľ I0
do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 rolu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku ztym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwaý wraz z autopoprawką pod głosowanie.
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Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxx 1300 l20l7 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 13 wľześniaŻ}l7
roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku _ stanowi
załqcznik nľ 1I do niniejszego protokołu.

c) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Bushł - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwaĘ.

Pľzewodniczący Zarządu lerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku ztym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

. przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr Xxx l30l ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia}}l7
ľoku w sprawie zmiany uchwały nĺ XXYlŻ35l20l7 Rady Powiatu w Busku-Zdroju zdnia
27 stycznia2017 roku w spľawie Wieloletniej Pľognory Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2017-2030 _ stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

d) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno -finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku ztym, ze Radni nie zabieľali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta ptzęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

v,stľzymal się - 0

Uchwała Nľ xXX 1302 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia2017
ľoku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju - stanowi załqczník nľ 1-l do niniejszego protokołu.

e) Pro.jekĺ Uchv,ały Rady PovliaÍu w Busku - Zdľoiu w sprawie u,yrażenia zgody na
realizację przez Powiat Buski w 2018 r pľojektu pn. ,,Przebudowa dľogi powiatowej
Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+0]5 do km 2+540 długości 2525
m"oraz upoważnienia Zarzqdu Powiaĺu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu u, ramach prog'amu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrasĺruktuľy drogowej na lata 20I6-20]9"'

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku ztym, Że Radni nie zabierali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przęZ Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXx 1303 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 września}}|7
ľoku w spľawie wyľażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r pľojektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż _ Skotniki - Radzanów od km 0+0l5 do km
2+540 długości 2525 m."oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogramu wieloletniego pn. ,,Pľogramu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata20l6-20l9" - stanowi załqczník nr 14 do
ninie.j szego pľotokołu.

Í) Projekĺ Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody
na realizację przez Powiąt Buski w 20]8 r pro.iektu pn. ,,Przebudowa drogi powiaĺowej
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Nr 0023 T Chmielnik - Zľecze Mąłe - Macie.iowice - Ruda od km 5+0]0 do kľn 5+990
dĺ. 980 n1. " oraz upolĺ,ażnienia Zarzqdu Powialu u, Busku - Zdľoju do złożenia wniosku
o doĺinansowanie projektu w ramąch' pro4ľamu wieloletniego pn. ,,Pľogramu ronvoju
gminne.j i powiatowej infrastruktury drogowej na latą 20] ő-20] 9".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Kĺzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały
pocl głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr Xxx 1304 ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września2}l7
ľoku w sprawie wyraŻenia zgody na realizację przez Powiat Buski w20l8 ľ projektu pn.

,, Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km
5+010 do km 5+990 dł.980 m.'' oľaz upoważnieniaZarządu Powiatu w Busku - Zdroju do
złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego pn. 

''Progľamurozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dľogowej na |ata 2076-2019" - stanowi załqcznik
nr 15 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
realizac.ię przez PowiaÍ Buski w 2018 r projektu pn, ,,Remonĺ drogi powiatowej Nr 0]28T
Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawlĺjw od km 8+370 do km 9+710 dł' ]340 m."
orąz upoważnienia Zarzqdu Powiatu w Busku _ Zdrojt'ł do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach programu wieĺoletnie4o pn. ,,Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infľasĺľuktt'ry drogowej na lata 20]6-20]9".

Wiceprzewodniczący Rady
projektem uchwały.

W związku z Íym, ze Radni
pod głosowanie'

Na l7 Radnych obecnych
w głosowaniu:

Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad

nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady

na sali posiedzeń, Uchwała Została podjęta

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

poddał projekt uchwały

przęz Radę Powiatu
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Uchwała Nr Xxx /30sl20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września2)|7
roku w spľawie wyrażenia zgody na realizację pÍzez Powiat Buski w 201 8 ľ pľojektu pn. ,, Remont
drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki _ Rzegocin - Góľnowola - Pawłów od km 8+370 do km
9+710 dł. 7340m." oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ľamach pľogramu wieloletniego pn. ,,Progľamu rozwoju
gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na lata2Ol6-2019'' - stanowi załqcznik nr 16 do
niniejszego pľotokołu.

h) Proiekt Uchu,ały Rady Powiatu u, Busku - Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody na
realizacię przez Powiaĺ Buski w 20]8r projekĺu pn. ,,Przebudov,a drogi pouliatowe.i
Nr0I03T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km II+577 4, km
14+427 długości 2850 m , Nr 0103T Stopnica-Soĺec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnou,ola
od km 14+427 do km 16+827 długości 2400m "oraz upoważnienia Zarzqdu Powiatu
u, Busku _ Zdľoju do złożenia wniosku o dofinansowanie pľojekĺu w ramach pro7ramu
wieloletniego pn. ,,Programu roałoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
201 6-20 I 9".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu lerzy Kolaľz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w pľojektu
uchwały'

W związku ztym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu' Wicepľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wtaz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała został'a podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

:r:,rrr,,-,'rĘ ,

Uchwała Nr xxx / 306 l 201-7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia2017
ľoku w spľawie wraŻenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski w20l8ľ pľojektu pn.
,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0l03T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola
od km l|+577 do km 14+427 długości 2850m , Nr0l03T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-
Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+8Ż7 długości 2400 m "otaz upoważnienia
Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
pľogramu wieloletniego pn. ,,Progľamu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastruktury drogowej na
lata2016-20l9'' - stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

i) Pro.jekĺ Uchwały Rady Powiatu u, Busku - Zdroju u) sprawie wyľażenia zgody na
realizclc.ię przez Powiat Buski w 20]8r pro.jektu pn. ,, Przebudou,a dľogi powiatoulei
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Nľ009]T Dobrov,oda-Piasek Mały-Solec-Zdrói od km 9+730 do km 10+150 odcinek
długości 12() m'' oľctz upoważnienia Zarzqdu Powiaĺu w Busku - Zdľoju do zlożenia
u,niosku o doĺinan'sowanie projektu w rama'ch proqramu wieloletniego pn. ,,Programu
roan,o.iu gminnej i powiatovlej infrąstruktuľy drogowe.j na lata 20l ő-20 ] 9".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie'zabierali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ
pod głosowanie.

Na 17 Radnyclr obecnyclr na sali posiedzeń, Uchwała zostaŁa podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

Przeciu' - 0

u,strzymal się - 0

Uchwała Nr XxX ĺ307 /Ż017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września}}l7
ľoku w sprawie wyraŻenia zgody na ľealizację pÍzęz Powiat Buski w2018ľ pľojektu pn.

,, Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Piasek Mały_Solec-Zdrőj od km 9+730 do
km l0+l50odcinekdługości 420m" orazupowaŻnieniaZarządu PowiatuwBusku_Zdrojudo
złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ľamach programu wieloletniego pn. ,,Programu
ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załqcznik
nľ 18 do niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu u, Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
realizac.ję przez PowiaÍ Buski'w2018r projektu pn. ,,Przebudou,a dľogi powiatowei
Nr 0099T Zboróv,-I4/łosnowice-Swiniary-Trzebica od km 4+5I8 do km 4+702 długości 184
m" or(1z upoważnienia Zarzqdu Powiatu w Busku Zdľoiu do złożenia wniosku

o do.finan'sowanie proiektu u, ľamach pľogramu wieloletniego pn. ,,Progľamu ronłoiu
gminnej i powiatowe.i infrastruktury dľogowej na lata 20] 6-20] 9",

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały
pod głosowanie.

Na l7 Radnych obecnych na sali posiedzeń'
w głosowaniu:

za - 17

Uchwała Została podjęta przez Radę Powiatu

przeciw - 0

wstrzymał się -
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Uchwała Nľ XXx / 308 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdroiu z dnia 13 września}}l7
ľoku w spľawie wraŻenia zgody na realizację przez Powiat Buski w2018 r projektu pn'
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Tľzebicaod km 4+5l8 do
km 4+702 długości 184 m" oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach progľamu wieloletniego pn. ,,Programu ľozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata20l6-20l9'' - stanowi załqczník nľ 19 do
niniejszego protokołu.

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Powiat Buski w 2018r projehu pn. ,, Pľzebudowa drogi powiatowej
Nr 0l 12T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od ĺtľn I+6J] do km 3+55] długości ]920 m''
oraz upoważnienia Zarzqdu Powiatu w Busku Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w ľamach pľogramu wieloletniego pn. ,,Progľamu roałoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20]ő-20]9".

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku zÍym, ze Radni nie zabieľali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały
pod głosowanie'

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta
w głosowaniu:

zą - ]7

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XXx 1309 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju z dnia 13 wľześnia2}|7
ľoku w sprawie wyľaŻenia zgody na rea|izację pÍzez Powiat Buski w20l8r projektu pn.

',Przebudowa drogi powiatowej Nr 0l l2T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km l +63 1 do km
3+55l długości 1920m." oľaz upoważnienia Zarządu Powiatu wBusku _ Zdroju do złoŻenia
wniosku o doÍinansowanie pľojektu w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,oPľogramu rozwoju
gminnej ipowiatowej infľastľuktury drogowej na lata20l6-2019'' - stanowi załqcznik nr 20 do
niniejszego protokołu.

l) Pro.iekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Powiat Buski w 2018r projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0]01T Podlasek - Suchowola _ Wĺ|jcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m''
oraz upowaŻnienia Zaľzqdu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku
o doĺinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infľastruktury drogowej na lata 20 ] 6-20 ] 9"'

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

przez Radę Powiatu
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W związku zÍym, że Radni
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych
w głosowaniu:

nie zabierali głosu' Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały

na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przęz Radę Powiatu

za - 17

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

[Jchwała Nľ XXX / 310 lŻ0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 września2}l7
ľoku w sprawie wyrażenia zgody na rea|izacię przez Powiat Buski w20l8r projektu pn'

,'Przebudowa dľogi powiatowej Nr0101T Podlasek - Suchowola _'V,lojcza od km 2+445 do km
5+473 długości 3028 m. " oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,'Pľogľamu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury dľogowej na |ata20l6-2019" - stanowi załqcznik nr 2I do
niniejszego protokołu.

m) Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody
na realizację przez Powiat Buski w 2018ľ projektu pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej
Nľ 004IT Tuczępy-Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długo.ści
1655 m."oraz upoważnienia Zaľzqdu Powiaĺu w Busku _ Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowąnie proiektu w ľamach programu wieloletniego pn, ,,Programu rozu,oju
gminne.i i powiatovte.i inírastruktury drogowej na lata 20] 6-20] 9".

Wicepľzewodniczący Rady
pľojektem uchwały.

W związku z tym, ze Radni
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych
w głosowaniu:

Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad

nie zabieľali głosu, Wiceprzewodniczący Rady

Uchwała Nľ xxx / 31l 1201.7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia2017
ľoku w spľawie wyľazenia zgody na realizację pÍZęZ Powiat Buski w 2018 r projektu pn.

,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km
6+050 odcinek długości 1655 m" oraz upowaŹnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do
złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogramu wieloletniego pn. ,oPľogramu

17

na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta

za - 17

przeciw - 0

u,strzymał się - 0

poddał pľojekt uchwały

przez Radę Powiatu



rozwoiu gminnej i powiatowej inÍľastľuktury drogowej na lata2O16-2019" - stanowi załqczniknr 22 do niniejszego protokołu.

n) PrĘekĺ Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdľo.iu w sprawie wyľażenia zgody na
ľealizację przez Powiąt Buski w 20]8 ľ pro.jektu pn.' ,,Pľzebudowa 

'drogi 
poňiatő.ei

Nr 0037T SzydLóu, -Tuczępy - Pieczonogi od km 8+20a do km 8+505 oaőĺnlĺc długośit
305m''oľaz upoważnienia Zarzqdu Powiatu w Busku _ Zdro.iu do złożenia wniosku
o do.finansowclnie pľojektu w ramach progrąmu wieloĺetniego pn ,,Programu ronło.iu
gminnei i powiatoulej infrastruktury dľogowej na tata 20 ] 6-20I g,,"

Wicepľzewodniczący
projektem uclrwały.

W związku z tym, Że

pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

zą- ]7

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Kľzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad

Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały

[Jchwała Nľ XXx/312 l20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września2117ľoku w sprawie.wyrażenia zgody na realizacię przez Powiat Buski w 2Ol8 r pľojektu pn.
-Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0037T Szydłów -Tu.'ępy - Pieczonogi od km 8+200 do km
8+505 odcinek długości 305m'' oraz upowaznicniaZarządu Powiatu w Bušku - Zdroju do złoŻenia
wniosku o doÍinansowanie pľojektu w ľamach programu wieloletniego pn. ,,Pľogiamu rozwoju
gminnej i powiatowej infľastruktury drogowej na lata 2016-2019'' - stanowi załqcinik nr 23 do
niniejszego pľotokołu.

o) Pro.jekĺ Uchu'ały Rady Pouliatu w Busku - Zdroju v) spľawie zmiany uchwałyNr XWI / 246 / 20]7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 maľca 20]7 roku
u' sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Pańsĺwowe1o Funduszu Rehabititacji
o'rĺíb Niepeĺnospľau'nych, przypadajqcych według algorytmu i zol7 roku na realizai1ęządąń z zakresu rehabilitacji zawodowej ĺ .społecznei osób niepełnosprr.ryrh
ut Powiecie Bu.skim.

Wiceprzewodniczący Rady
projektem uchwały.

W związku ztym, Że

pod głosowanie.

Na l7 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta
w głosowaniu:

Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad

Radni nie zabierali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały

IB

przez Radę Powiatu



Uchwała Nľ XXx/313/20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia2017
ľoku W sprawie zmiany uchwały Nľ XXVI l 246 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Z&oju
z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie okľeślenia zadań orazpodziału śľodków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu w 20l7 ľoku
na ľealizacj ę zadafi z zakľesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powiecie Buskim - stanowi załqcznik nľ 24 do niniejszego protokołu.

p) Pro.iekĺ Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w ,sprawie upoważnienia do
przeprowadzenia postępowania w zakresie vlyboru biegłego rewidenta do badania
sprawozdania.finansowego za 20]7 ľokw Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku ztym, Że Radni nie zabierali głosu, Wicepľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

u,slrzymał 'się - 0

za - 17

przeciw - 0

wsĺľzymał się - 0

Uchwała Nľ XXx / 3l4 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września}}l7
roku w sprawie upoważnienia do pľzeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego
rewidenta do badania spľawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

r) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłaĺ za
usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz
ko'łztów powstałych yl wyniku wydania dy.spozycii u'sunięcia a następnie odsĺqpienia od
usunięcia pojazdu'

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
pľo.iektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uclrwały
pod głosowanie.
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Na 17 Radnych obecnych
w głosowaniu:

tJchwała Nr xxx 1315/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 13 wľześniaŻO|7
roku w sprawie ustalenia opłatza usunięcie i paľkowanie pojazdu usuniętego zdrog powiatu na
paľkingu strzeżonym oľaz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

' 
Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Bu,gku - Zdroju u) spľawie u,yrażenia zgody

na zbycie nieruchomości stanowiqce.i własność Powiatu Buskiego.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

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

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

na sali posiedzeń' Uchwała została podjęta

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

przez Radę Powiatu

Uclrwała Nľ xXX ĺ316 l20l7 Rady
roku w spľawie wyraŻenia zgody
Buskiego - stanowi załqcznik nr 27

t) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie olcreślenia
ĺygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o ktĺirych mowa w art. 42
usĺ. 7 pkt 3 ustawy z dnia 2ő sĺycznia ]982 r' Karta Nauczyciela.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Kĺzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nię zabieľali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

20

Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
na zbycie nieruchomości stanowiącej
do niniejszego protokołu.

13 wľześnia2017
własność Powiatu



Uchwała Nľ xxx/3l7 lŻ0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześniaŻ}l7
ľoku w sprawie okľeślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzin zajęć, naucirycieli,
o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
stanowi załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

u) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w spľawie wyraŻenia woli
przystqpienia Pouliatu Buskiego do pľojektu pn. ,,Świę,tolrrzyskie bez e-B@ľier" w ramąch
Regionalnego Pľogramu operacyjnego Wojewĺidzĺwa SwięÍolcľzyskiego na lata 2014-2020.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Ktzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uclrwała została podjęta pÍZeZ Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

za- 17

pľzeciw - 0

wslrzymał się - 0

Uchwała Nr xxx l3l8 ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wrześniaŻ)l7
ľoku w sprawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Świętokrzyskie
bez e-B@rieľ'' w ramach Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego
na lata 2014-2020 - stanowi załqcznik nr 29 do niniejszego protokołu.

w) Pľojekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 20I7-2020.

Wiceprzewodniczący Rady
projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni
pod głosowanie'

Na 17 Radnych obecnych
w głosowaniu:

Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad

nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwĄ

na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu

2),



Uchwała Nľ xxx 1319 /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13
roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na
- stanowi załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu.

x) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie
i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn' ,, Rewitalizacja miejscowości
Korczyn - etap II".

zą - ]7

pľzeciw - 0

wstľzymał się - 0

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwaĘ.

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

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta pÍzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxx 1320 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13
roku w sprawie przygotowania i wspólnej rea|izacji projektu paľtneľskiego pn'
miejscowości gminnej Nonvy Koľczyn _ etap II'' - stanowi załqczník nľ 31
pľotokołu.

wrześniaŻ0l7
lata2017-Ż0Ż0

przygotowania
gminnej Nowy

y) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przygotowania
i wspóInej realizacji pľojektu partnerskiego pn. ,,Kompleluowa i wieloaspektową
rewitalizacja miejscowości Solec _ Zdrój''.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwaĘ.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

wľześnia 20l7
,,Rewitalizacja
do niniejszego
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Uchwała Nľ xxx l32l /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia}Ol7
roku w sprawie pľzygotowania i wspólnej realizacji projektu paľtnerskiego pn. ,,Kompleksowa
i wieloaspektowa ľewitalizacja miejscowości Solec _ Zdrőj" - stanowi załqcznik nľ 32 do
niniejszego protokołu.

z) Proiekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej ną oddanie części nieruchomości w najem'

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwaĘ.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwĄ
pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

::::;,:,,,,

Uchwała Nľ Xxx /32212017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 września2}l7
roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nr J3 do niniejszego pľotokołu.

a ') Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia
zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem'

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zđroju Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

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

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta pľzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

23

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0



Uchwała Nr xxx/3Ż3 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 września2017
ľoku w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem - stanowi załqcznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Kľzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad
obwieszczeniem Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu w spľawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu' Wicepľzewodniczący Rady poddał w/w
obwieszczenie pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, w/w obwieszczenie zostało przyjęte przez Radę
Powiatu w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

obwieszczenie Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego - stanowi
załqcznik nr -l5 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 10

W odniesieniu do Informacji Świętokĺzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochľony Roślin
i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na teľenie Powiatu Buskiego - w Rozdziale -
Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych - gdzie łącznie pobľano 22 prőbki
płodów rolnych z czego w 2 próbkach stwieľdzono ptzekľoczenia NDP i ľolnikom nałożono
mandaty kaľne, Radny Jaľosław Jawoľski zwľócił się z pytaniem dlaczego tych badań
pľZeprowadzono tak niewiele? Dlaczego badania te są tak nisko limitowane? Wszystkim
konsumentom zaleŻy przecieŻ na spoŻywaniu zdrowych płodów rolnych.

W odniesieniu do powyzszego Starosta Buski Jeľzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału RLo
Andľze.ia Lasaka do przygotowania stosownego wystąpienia do Swiętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektoľa ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Infoľmacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochrony Roślin i Nasiennictwa
o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 36 do niniejszego protokołu - została ptzyjęta pľzez Radę Powiatu do wiadomości.
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Ad. ll

InÍbrmacia o pľzebiegu realizac1l planu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdľoju Za I półrocze 2017 roku uwzględniająca w szczegolności stan należności
i zobowiązan w tym wymagalnych - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 37 do
niniejszego pľotokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 12

Infoľmacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 ľoku -
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nľ J8 do niniejszego protokołu - została ptzyjęta pÍzez
Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. t3

Infornlacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Buskim
w I półľoczu 2017 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr .]9 do niniejszego pľotokołu
- została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 14

Informacja na temat realizacji zadan z zakresu modernizacji i ľemontów dróg - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 40 do niniejszego protokołu - została przyjęta pÍzez Radę Powiatu
do wiadomości.

Ad. 15

Informacja w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok przez Radnych Rady
Powiatu w Busku - Zdroiu _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4I do niniejszego
pľotokołu - została przyjęta pľzez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. l. i Ad. 3. odpowiadaj ąc na zapytanie Radnego Pĺotra Wąsowicza i Radnego Jarosława
.Iawoľskiego w sprawie ponownego wszczęcia dzíałan mających na celu uruchomienie procedury
budowy sali gimnastycznej (spoľtowej) przy Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym
w Broninie' Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iŻpowyŻsza inicjatywa jest jak najbardziej
zasadna. Zarząd Powiatu w tym względzie szukał i nadal szuka możliwych żródeł dofinansowania
w ľamach RPo, PFRON' Ministeľstwa Spoľtu. .Ieżeli do 15 listopada Ż0l7 ľoku pojawi się
możliwoŚć dofinansowania ze Żrődęł zewnętrznych, Powiat będzie aplikował o śľodki na budowę
sali i zgłosi w pľojekcie budżetu na Ż0|8 ľok stosowny wniosek. Zarząd Powiatu widzi problem,
podejmuje działania i szuka żrődeŁ dofinansowania, bowiem sam nie udŹwignie finansowo
ľealizacji powyższego zadania, szacowanego na kwotę ok. 3,5 m|n zł.
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Ad. 1.2. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza Starosta Buski Jerzy Ko|arz
poinformował,iŻna dzień dzisiejszy po likwidacji Internatu ZSP Nľ l w Busku - Zdroju, pozostałe
Internaty tj. I Lo, ZSTio iZST-I w Busku - Zdroju dysponują łącznie 218 miejscami' Na dzien
8 wľześnia 2017 roku uczniowie złoĘIi 141 deklaľacji. Tak więc pozostaje jeszcze 77 miejsc
wolnych' Ponadto Staľosta Buski poinformował,iż z dniem 31 grudnia 20l7 roku wygasa umowa
zawarta z PINB w Busku - Zdroju, zajmującym pomieszczenia w Internacie I Lo, co zwalnia
cztery pomieszczenia i daje kolejne 10-12 miejsc. Nie ma więc ľyzyka' że miejsc w Internatach dla
uczniów zabraknie. Średnioľoczne wykoľzystanie miejsc w intęrnatach w 2016 ľoku wynosiło l57,
tak więc pozostaje ieszcze duża rezeľwa.

Ad. 1.3.

Starosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľnrował, iz w budzecie na rok 2017 zabezpieczone zostały środki
Íinansowe z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pľacowników Starostwa Powiatowego
i jednostek podległych bez okľeś|ania od kiedy i w jakiej wysokości. Starosta odniósł się do
konieczności zapłaty przez Powiat Buski odszkodowania za bezumowne koľzystanie
z nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym w Zborowie. Na wniosek Zarządu Powiatu,
Sąd Apelacyjnej w Kľakowie w dniu 8 wľześnia 2017 roku rozpatrywał apelację w spľawie
pľzednriotowego odszkodowania, wydając niestety niekoľzystny dla Powiatu wyrok'

Ad.2.l. W odpowiedzi nazapytanie Radnego Stanĺslawa Moskala, Dyľektor Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinfoľmował, iż prawdopodobnie chodziło tutaj

o podjazd przy lzbie Przyjęć, na oddział GruŹlicy i Choľób Płuc, gdzie istotnie występowały
nierówności, ale teren ten został już uporządkowany i wyrównany.

Ad. 2.2. W odpowi edzi na wniosek Radnego Stanisława Moskala w spľawie zabezpieczenia
saĘsfakcjonującej kwoty na wspaľcie ťtnansowe ECB w 2018 roku ze wskazaniem na

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej, Staľosta Buski .Ieľzy Kolaľz poinfornrował, iz nie
moŻe on byó procedowany z uwagi na brak stosownego wniosku ze strony Zaľządu Województwa
Swiętokrzyskiego.

Ad. 4. Do ľozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelacje
izapytania Radnego Jacka Wacha Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľzzobowiązał Dyrektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdro1u Ktzysztofa Tułaka.

Ad. 5. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację
Radnego Kamila Kasperczyka Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka'

Ad. 6. Do ľozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelacje
Radnego Krzysztofa Wojtasia Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krz1sztofa Tułaka.
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Ad. t7
Spľawy ľciznc i wolne wnioski:

1. Członek Zarządu Powiatu Robcrt GwőŻdŻ pľzcdstawiľ zebranym inÍ-onnację w fbľrnic
pľezentacji multimedialnej poświęconej pamięci żołnierzy walczących na Westeľplatte,
spoczywających na cmentaľzu w m. Zborówek. Radny poinformował, 1Ż wystąpi clo

Pľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Z&oju z wnioskiem o objęcie patronatem i opieką nad
gľobanri z udziałem szkół średnich Powiatu Buskiego.

2. Radny Ronran Duda oraz Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz podkreślili, iż
w ľoktt bieżącynl, dzięki dobľemu zaľządzaniu Dyrektoľa otaz oddanej pľacy wszystkich
pľacowników Zcspołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, oľgan załozycielski nie musiał
pokrywać stľaty flnansowej.

Ad. t8
Wobec zreai^izowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz
dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 13.30 zamknął XXX Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdľoju.

l'rotoktił sporzątlzi la:

I]arbara []anzuś
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