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Protokól Nľ xxxvIII /20t8
z Sesjĺ Rady Powiatu w Busku _ Zdroju

która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 roku
vy sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posĺedzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skaľbnik Powiatu - At1uľ Polniak
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zapľoszone osoby:

1' .Iakub Kosiń - Konrendant Powiatowy PolicjiwBtlsku -Zdľoju
2. Artuľ Bľaclrowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdľoju
3. Helena Bebel - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
4. Jolanta Maślicha - Dyrektoľ Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Natrczycieli

w Busku - Zdľoju
5' Justyna Kwiatkowska - Dyľektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
6. Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcącycl-l

w Busku - Zdroju
7. Ewelina Szymczyk - Kľzemińska - Z-ca Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku

- Zdľoju
8. Andľzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju
9. Andľzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół PonadgimnazjalnychNľ 1 w Busku - Zdroju
l0. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
11. Sylwester Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - InÍbľmatycznych w Busku - Zdľoju
12. Grzegoľz Wojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego

w Busku - Zdľoju
13. Waldemaľ Wójcik - p. o. l)yľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla

Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku - Zdľoju
l4' Maľian Szostak _ Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku_Zdľoju
15.KrzysztoťTułak - Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku _ Zdrojrr
16' Kľzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitarny w Busku - Zdroju
17. Stanisław Kozioł _ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
18.Tomasz Łukawski _ Kieľownik WTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
19. GľzegorzLasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoiu

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewiz.ji



Poľządek obľad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Prryjęcie poľządku obrad'
4.Przyjęcíe protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozđanie Zarządu Powiatu z działa|ności za okľes pomiędzy sesjami'
6. Interpelacje í zapytania radnych.
7. Infoľmacja o stanie mięnia Powiatu Buskiego za2017 ľok.
8. Spľawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
Zdľoju za rok2017.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w

a) zatwierdzęnia spľawozdania
za 2017 rok.
b) absolutoľium z tytułu wykonania budzetu za2017 rok.
c) zatwieľdzenia spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju pľzy ul. Bohatęrów Waľszawy 67 za Ż0l7 rok oľaz pokrycia ujemnego wyniku
fi nansoweg o za ten okľes.
d) wyľaŻenia zgody na złoŻenię wniosku o wygaśnięcie tľwałeg o zarządu.
e) zmian w budżęcie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku'
f) pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.
g) zmiany uchwały nr XXXIV l350lŻ0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia
20l8ľoku wspľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2018 - 2030.
h) zmiany Uchwały Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 gľudnia 2014
roku w sprawie ustalenia wynagľodzenia Staľosty Buskiego.

l0. odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania ľadnych.
11. Sprawy rőŻne iwolne wnioski'
lŻ. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Adl
obľadom przewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebľanych i o godz. 10.00 otworzył XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju'

Ad2
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, Ża zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy |7 Radnych (l Radny uczestniczył od godz.l0.30), co wobęc składu
Rady Powiatu wynoszącego l9 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie
pľawomocnych uchwał oraz decyzji _ listy obecności radnych otaz zaproszonych osób stanowią

załqczniki nr I Í nľ 2 do niniejszegopľotokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek wypełniając obowiązek
informacyjny wynikający Z aľt. l3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinťormował, iŻ
administľatorem danych jest Staľosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

spľawle:

finansowego wÍaz ze sprawozdaniem z wykonania budŻetu



SesjaRadyPowiatuwBusku -Zdrojujestjawna,aobecnośćwczasieSesjijestdobrowolna,cojest
jednoznacznę z wyľażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie obejmującym: imię,
nazwisko, adľes i wizeľunek' Przewodniczący Rady poinformował, iż Klauzula Informacyjna -

zgodnie z art, 13 tozporządzenia Paľlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20|6/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spľawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyľektyv'ly 95l46l'\tr/E z dnia 27 kwietnia 20l6 r. (Dziennik
Uľzędowy Unii Euľopejskiej L l 19 z dnia 4 maja 2016 r.) dalej zwane jako RoDo, w pełnej weľsji
została wywieszona, celem zapoznaniasięprzez osoby uczestniczące w Sesji na drzwiach sali
konf'eľencyjnej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr _í do niniejszego protokołu.

Ad3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolarz,uzasadniając, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do
poľządku obľad w pkt 9n Po liteľzc ,,h'' litery ,rí", ,,,j" w bľzmieniu:

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej Z przęznaczeniem
na rea|izację zadania zwíązanęgo Z dostaľczaniem żywności dla rodzin i osób zagroŻonych
wykluczeniem społec Znym'

j) oceny sytuacji ekonomiczno - ťlnansowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

oľaz wprowadzenie po pkt 9 nowego punktu 10 w bľzmieniu:

10. Spľawozdanie z realizacji Progľamu Współpľacy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozarządowymi otaz innymi podmiotami pľowadzącynri działalność pożytku publicznego w 2017
ľoku.

Pozostałe punkty pozostają bezzmianzzachowaniem zmiany ciągłości numeľacji:
dotychczasowy pkt l0 otľzyma numeľ l l
dotychczasowy pkt l l otľzyma numeľ 12
dotychczasowy pkt 12 otrzyma numeľ 13

Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o autopoprawkach
wpľowadzonych do pľojektów uchwał w punkcie 9 ,,rQ", ,rť', ,rE" , r,h''' które zostały
szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu'

Innych pľopozycji zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne powyższe
wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyŻej bľzmieniu.

Poszczególne wnioski dotyczące zmian w poľządku obrad, zostały przyjęte pľzez Radę Powiatu
w odľębnych głosowaniach _ stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:



za - 16

::::;:,:,,,,

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez
stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

Gądka, porządek obrad wÍaz
Radę Powiatu w głosowaniu

Ad4
Pľotokół Nľ XXXVII l20l8 z Sesji
został przyjęty ptzez Radę Powiatu
Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 1l maja 2018 ľoku
bęz uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na |6

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad5
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia ll maja 2018 rokudo
14 czerwca 2018 roku, pľzedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym
Zarząd odbył 7 posiedzeń.

Spľawozdanie z pľac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował zaprzedstawione spľawozdanie.

Ad6
Radni nie zgłosili zadnych inteľpelacji i zapytan.

Na salę obrad przybył ĺľiceprzewodniczqcy Rady Powiatu Zbigniew Zioło'

Ad7
Informację o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2017 rok oľaz jej korekta _ w brzmieniu
stanowiącym załqczniki nr 5 i nľ 6 do ninieiszego pľotokołu - zostaŁy pľzyjęte pľzez Radę

Powiatuw głosowaniustosunkiem głosów - na l7 Radnych obecnych na sali:



Ad8
Spľawozdanie ľoczne z
Zdroju za rok 2017 -

zostało pľzyjęte przęZ

obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu -
Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 Radnych

zą - ]7

pľzeciw - 0

wstľzymał się - 0

Ad9
Pľzęwodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Pro.iekĺ Uchwały Rady Powiaĺu w Bu'ĺku - Zdro.iu w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania 'finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 20I7 rok.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.

Sprawozdanie z wykonania budzetu powiatu buskiego za 2017 rok - stanowi załqcznÍk nľ 8 do
niniej szego pľotokołu.

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

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

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - I

Uchwała Nľ Xxxvlu 1395 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 czerwca
2018 roku w spľawie zatulierdzenia sprawozdania finansowego wraz Ze sprawozdaniem
z wykonania budzetu za 20|7 ľok - stallowi zalqcuik ltľ 9 do rriniejszego pľotokołu.



b) Pľoiekĺ Uchwały Rady Pouliatu vl Bu'sku - Zdroju w spľawie absolutorium z ĺyĺułu
wykonania budzetu za 20]7 ľok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem
uchwały.

Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kaspeľczyk odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia24 maja 2018 ľoku w sprawie udzielenia
absoltrtoľium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za20l7 rok z tytułu wykonania budżetu'

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 24 maja 2018 roku
w spľawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdľoju za 2017 rok z tytułu
wykonania budŻetu oraz wyciąg z pľotokołu Komisji - stanowią załqcznik nr t0 i nr 1I do
niniejszego protokołu.

Uchwała Nľ 89/2018 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach
zdnia 5 czeľwca 2018 ľoku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia absolutoľiumZaľządowi Powiatu w Busku - Zdrojuza2017
rok z tytułu wykonania budżetu - stanowi załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Komisji Finansowo - Budzetowej Ludomiľ Leszczyński _ zabierając głos
w imieniu Klubu Radnych PSL zarekomendował wszystkim Radnym udzielenie absolutorium
Zaľządowi Powiatu z tytułu wykonania budŻetu Powiatu za 2017 rok' Poinfoľmował, iŻ miniony
ľok 2017 nie na|eŻał do łatwych, bo już na etapie planowania budzetu były problemy
z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania. Z wielu trzęba było zrezygnować,
niektóre rozłoŻyć, na dłuższy okres ręalizacji.Ptzyznał,Że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla
samoľządóW coraz częściej bľakuje środków na rea|izację przypisanych zadań. Plan dochodów
budżetowych, po dokonaniu ostatecznych zmian zamknął się kwotą 88277 169 zł,jego wykonanie
zaś wyniosło 88 817735 zł, co oznacza, że dochody zostały wykonane w l0l%. Planowane
wydatki wynosiły 9Ż 595 573 zł, natomiast ich wykonanie 89 681 259 zł, co stanowi 97%
planowanych wydatków. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały pľzedstawione
i opisane wszystkie wydatki, a na posiedzeniach komisji zostały one szczegółowo omówione'
Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata' na któľą wydatkowano w ľoku ubiegłym
ponad 38 0l5 074 zł, co stanowi 42% wykonania wydatków budzetowych. W poszczególnych
rozdziałach ujęte zostały wydatki na bieŻące utľzymanie placówek oświatowych wchodzących
w skład jednostek oľganizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagľodzeń i pochodnych,
obligatoryjnych składek i opłat' ľemontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz
zakupów i wydatków inwestycyjnych. Kolejną istotną pozycję stanowią zadania z zakľesu szeľoko
rozumianej pomocy społecznej' gdzie wydatkowano l4 480 838 zł, co stanowi 16% wykonania
wydatków budżetowych. Wydatkowanę środki w ľamach tego zadania zostały przeznaczonę na
bieŻące utľzymanie Placówek opiekuńczo-Wychowawczych, rodzin zastępczych oruz Domów
Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego. Mimo tľudnej sytuacji
finansowej Znaczną część, bo ponad 13 466 206,0| zł, co stanowi |4oÁ wykonania wydatkÓw
budzetowych ptzeznaczone zostało na utrzymanie dróg powiatowych, gdzie jak co roku
realizowano zadania w ľamach Progľamu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infľastľuktury Drogowej
na lata 2016-2019. Nie można ľównież zapomnieó o wydatkach związanych z ochroną zdrowia na
którą W ľoku ubiegłym pÍzeznaczono 1842284,77 zł' W ramach tej pozycji budżetowej
przeznaczono śľodki w kwocie 695 404,29 zł na pokrycie Szeregu inwestycji, w tym zakup
aparatury i spľzętu medycznego dlaZoZ w Busku-Zdľoju.



W tľakcie ľoku Radni mieli czasem odmienne poglądy na niektóre tematy, podczas dyskusji padały
słowa krytyki' ale w większości Spľaw Radni dochodzili do poľozumienia. Radni w tej kadencji
nrają jeszcZe razem spoľo do zrobienia. Radny podziękował tęŻ kieľownikom wszystkich jednostek
oľganizacyjnych powiatu, kieľownikom ľef'eratów oraz wszystkim pracownikom za dobrą
współpľacę , Życzliwe i kompetentne podejście do spľaw powiatu i mieszkańców
Pľzedstawione spľawozdanie z wykonania budŻetu za 2017 rok, Regionalna Izba obľachunkowa
w Kielcach oceniła pozytywnie, co świadc4, Że podejmowane działania znajdują potwieľdzenie
ľównież w oľganach władzy państwowej'

Zamykając dyskusję, Przewodniczący Rady poddał w/w pľojekt uchwały pod głosowanie.

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

zą - ]6

przeciw - 0

wstľzymał się - l

Uchwała Nr XxxuII l 396 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia |4 czerwca
2018 ľoku w spľawie absolutoľium z tytułu wykonania budzetu za Ż0l7 rok - stanowi
załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za
udzielenie absolutoľium.

ą Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zaĺwierdzenią
sprawozdania .finansou,ego Zespołrł Opieki Zdrowotnej u, Bt'lsku - Zdroju przy
ul. Bohaterów lľarszawy 67 zą 20]7 rok oľaz pokrycia uiemnego wynikufinansowego Za ten
oĺcres.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował' iŻľőwnieŻ w ľoku bieżącym, dzięki dobľemu
zarządzaniu Dyrektoľa oľaz oddanej pracy wszystkich pracowników Zespołu opieki Zdľowotnei
w Busku - Zdroju, organ załoŻycielski nie musi pokľywać straty finansowej'

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

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

za - ] 7

przeciw - 0

w''|ľZymał się - 0



Uchwała Nľ xxxVln 1397 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 czerwca
2018 roku w spľawie zatwięrdzenia spľawozdania ťlnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju pľzy ul. Bohaterów Waľszawy 67 za 2017 ľok oľaz poĘcia ujemnego wyniku
finansowego zaten okľes - stanowi załqczník nr 14 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarzqdu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabięľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.

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

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxvIII 1398 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia L4 czerwca
2018 ľoku w spľawie wyľażęnia zgody nazłoŻenie wniosku o wygaśnięcie tľwałego zarządu -
stanowi załqcznik nľ 15 do niniejszego pľotokołu.

e) Projekt Uchu,ały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie zmian
w budżecie PowiatuBuskiegow 20]8 roku'

Pľzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przęwodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zostaŁa ptzyjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nr xxxvIII 1399 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 częrwca
2018 roku w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załqcznik
nr 16 do niniejszego protokołu.

Í) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20]8 ľoku.

Zdroju w sprawie przeniesień

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzęwodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr xxxVlll ĺ 400 120l.8 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 czeĺwca
20l8 ľoku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku - stanowi
załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu'

g) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIV/350/20]8 Rady Powiatuw Busku - Zdroju z dnia 26 sýcznia 20]8 roku w sprawie
Weloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku zÍym' Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0



Uchwała Nr xXxvIII l 40l l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 czerwca
2018 roku w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV135012018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia26 stycznia 2018 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
Iata2018 - 2030 - stanowi załqcznik nľ 18 do niniejszego pľotokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiaĺu v, Busku - Zdľoju w sprawie zmiany Uchu,ąły
Nr I/6/2014 Rady Powiatuw Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia 2014 rokuw sprawie ustalenia
wyna gro dze ni a S t aro s ty B us ki e go.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

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

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

zĺl - ]7

pľzecivl - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XxxvIII l 402 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |4 czerwca
2018 roku w spľawie zmíany Uchwały NľIi6/20l4 Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia
3 gľudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staľosty Buskiego _ stanowi załqcznik
nľ 19 do niniejszego protokołu.

í) Projekt Uchwaly Rady Powiaĺu w Busku - Zdľoju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację
zadania zwiqzanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały'

W związku ztym, ze Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod
głosowanie.

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

za - 17

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

t0



Uchwała Nr xxxvIII l 403 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 czerwca
2018 roku w spľawie udzielęnia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy
społecznej Z przęznaczeniem na reaIizację zadania związanego z dostaľczaniem żywności dla
ľodzin i osób zagtoŻonych wykluczeniem społecznym - stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego
pľotokołu.

j) Projekĺ Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprau,ie oceny syĺuacji
ekonomiczno -.finansoluej Zespołu Opieki Zdrou,otnej u, Busku - Zdľoju.

Pľzewodniozący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod
głosowanie.

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

za - 16

przeciw - 0

wsÍrzymał się - I

Uchwała Nr xXxuII l 404 l20l8 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 czerwca
2018 roku w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno _ finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju _ stanowi załqczník nľ 2I do niniejszego pľotokołu.

Ad 10

Spľawozdanie z reaIizacji Pľogľamu Współpľacy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozarządowymi oľaz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŻytku publicznego w Ż017
roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu zostało pľzyjęte pÍZeZ

Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

Ad 11

Radni nie zgłosili żadnych inteľpelacji i zapytan,

Ad 12
Spľawy rőŻnę i wolne wnioski:

l. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek zapľosił do udziału w uľoczystej Sesji Rady
Powiatu w dniu 22 czeľwca 2018 roku o godz. 13'00, która odbędzie się w Buskim
Samorządowym Centľuni Kultury w Busku - Zdľoju z okazji 20 lat Powiatu Buskiego.

ll




