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Protokół Nr I l20l8
z Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju

któľa odbyła sĺę
w dniu 20 listopada 2018 ľoku

w sali konfeľencyjnej. 
Ťä:::ľ; 

Porviatowego

W posiedzeniu udzial wzięli:

- Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyboľczej Pan Paweł Dęľlatka
- Pľzewodniczący Rady Powiatu V Kadencji Pan Andľzej Gądek
- Zaĺząd Powiatu w Busku - Zdľoju V Kadencji ze Starostą Buskim Jerzym Kolaľzem
- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju VI Kadencji
_ Dyľektorzy jednostek oľganizacyjnych powiatu oľazsłuŻb' inspekcji i straŻy
- Mieszkańcy Powiatu Buskiego
- Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Poľządek obľad I Sesji:

1. otwarcie przez Radrrego Senioľa I ses.ii Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
2' Wręczenie przez Przęwodniczącego Powiatowej Kornisji Wyboľczej nowo wybľanym

radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez ľadnych Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.
4. Stwieľdzenie pľawomocności obľad (quoľurn).
5. Wybóľ sekľetaľza Sesji.
6' Pľzedstawienie poľządku obľad.
7 . Wybóľ Pľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
8. Pľzejęcie prZęZ Pľzewodnicząaego Racly Powiatu w Busku - Zdĺoju pľowadzenia sesji od

Radnego Senioľa.
9. Wybóľ Wicepľzewodniczącego lub Wicepľzewodrriczących Rady Powiatu w Busku -

Zdľoju'
10. Zakonczenie obľad I sesji Racly Powiatu w Busku - Zclľojrr.

Poľządek obľad ustalony został Postanowienienr Konrisaľza Wyboľczego
w Kielcach II z dnia zdnia 9listopada 20l8 rokrr w spľawie zwołania I sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdľoju w celu złoŻenia ślubowania przez ľadnych Rady Powiatu w Busku _

Zdľoju wybranyclr w wyborach do ľad powiatów, przepľowadzonych w dniu 2l
paŹdziernika 2018 ľoku - w/w Postanowienie stanowi załqcznik nľ 1 do niniejszego
pľotokołu.



Ad. I
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym prowadzenie obľad Sesji, do czasu
wyboľu Przewodniczącęgo Rady Powiatu,przypada ľadnemu najstaľszemu wiekiem, obecnemu na
Sesji.

Radny Senioľ Roman Duda, wypełniając obowiązek inťormacyjny wynikający z aľt. 13 ogólnego

rozporządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował, iŻ administratorem danych jest Staľosta Buski
z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju. Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdľoju jest
jawna, obrady rady powiatu są tľansmitowane i utľwalane za pomocą urządzen ľejestľujących obľaz
i dŹwięk, nagľania obľad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie

inteľnetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo pľzyjęty. obowiązek infoľmacyjny
w pozostałym zakľesie został zrealizowany popľZez zamieszczenie go na stronie inteľnetowej

Administratoľa.

W7w infoľmacja w pełnej weľsji została wywieszona, celem zapoznania się przez osoby
uczestniczące w obľadach sesji na dľzwiach sali konfeľencyjnej.

Radny Senior Roman Duda, powitał zebľanych i o godz. 1000 otworzył I sesję Rady
Powiatu w Busku -Zdroju VI Kadencji 2018-2023.

^d.2Po wysłuchaniu hymnu, Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Pan Paweł Deľlatka
wręczyŁ zaświadczenia stwieľdzające wybóľ na Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju VI
Kadencji 2018 - 2023, ďW Radnym:

1. Bartosik Jan

2. Duda Roman

3. Eliasz Krzysztof

4. Gądek Andľzej

5' Jankowski Gľzegorz

6. JewiarzTadeusz

7 . Klimczak Stanisław

8. Kolarz Jerzy

9. Koľdos Jeľzy

l0. Kľupska Teľesa

l l. Kľzak Stanisław

12. Leszcz1ński Ludomiľ



13. Lolo Stanisław

1 4. Majcherczak Bogusława

15. Marzec Wiesław

16. Mieľzwa Tomasz

l7. Wąsowicz Piotľ

l8. Wojtaś Kľzysztof

19. Zioło Zbigniew

Ad.3
Radny Senioľ Roman Duda, poinformował' zebranych, iŻ Radni przed objęciem mandatu składają
ślubowanie.

Rota Ślubowania:

,,Uľoczyście ślubuję ľzętelnie i sumiennie wykonywaó obowiązki wobec Naľodu Polskiego, stľzec
suwerenności i inteľesów Państwa Polskiego, czynić, wszystko dla pomyślności ojczyzny,
wspólnoty samorządowej powiatu i dobľa obywateli, przestrzegaó Konstytucji i innych pľaw
Rzeczypospolitej Polskiej "

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania;

,,Täk mi dopomóż Bóg''

Radny Senioľ Roman Duda odebľał od radnych ślubowanie:

- wyczytywani w kolejności alfabetycznej ľrlW radni, stojąc wypowiadali Rotę Ślubowania:

l. Bartosik Jan

2. Duda Roman

3. Eliasz Kľrysztof

4. Gądek Andľzej

5. Jankowski Grzegorz

6. Jewiaľz Tadeusz

7.Klimczak Stanisław

8. Kolarz Jeľzy

9. Kordos Jeľzy

10. Krupska Teresa

l l. Kľzak Stanisław



l Ż. Leszczyński Ludomir

13. Lolo Stanisław

l 4. Majcherczak Bogusława

15. Maľzec Wiesław

l6. Mieľzwa Tomasz

l7. Wąsowicz Piotľ

l8. Wojtaś Krzysztof

19. Zioło Zbigniew

Radny Senioľ Roman Duda stwieľdził, iż Radni, ktőrzy złoĘ|i ślubowanie objęli mandat radnego
Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.4
Radny Senioľ Roman Duda oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności ľadnych otaz zaproszonych osób stanowią załqczníkí nr 2 i 3 do niniejszego
protokołu.

Ad.5
Radny Senioľ Roman Duda zapľoponował kandydaturę Radnego Kľzysztofa Eliasza w wyboľze na
Sekľetaľza Sesji.

Innych kandydatuľ nie zgłoszono'

Radny Krzysaof E|iasz wy r aził zgodę.

Radny Senioľ Roman Duda poddał pod głosowanie kandydatuľę Radnego Kĺzysztofa Eliasza na
Sekretaľza Sesji.

Ww kandydatuľa została przyjętaprzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstľzymał się - I

Radny Kĺzysztof Eliasz został wybľany Sekretarzem Sesji.



Ad.6
Przedstawienie porządku obľad,

Do przedstawionego porządku obľad I Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Radny Jerzy Kolarz
zgłosił następujące zmiany:

Zapľoponował zmianę tľeści pkt 9 pľoponowanego poľządku obľad na: ,,Wybóľ

Wicepľzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdľoju''. Wynika to z faktu, Że zgodnie z zapisami

Statutu Powiatu Buskiego, Rada wybieľa dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Następnie wniósł o poszerzenie poľządku obľad o podjęcie uchwał w spľawle:

- wyboru Staľosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 10 poľządku

obľad'

- wyboru Wicęstaľosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 1l

poľządku obrad,

- wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju - wnioskując, aby ten punkt został

oznaczony jako punkt 12 porządku obľad,

- ustalenia wynagľodzenia Staľosty Buskiego _ wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako

punkt l3 poľządku obľad,

- zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony

jako punkt 14 porządku obľad'

- przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - wnioskuj ąc, aby ten purrkt

zostałoznaczony jako punkt 15 poľządku obľad,

- zmiany uchwały nľ XXXIV 1350120|8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018

ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018-2030 _

wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt l6 poľządku obľad,

- okľeślenia wysokości diety dla ľadnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - wnioskując, aby ten

punkt został oznaczony jako punkt 17 porządku obľad.

Jednocześnie wniósł, aby dotychczasowy punkt 10 tj.ZakoÍrczenie obľad I Sesji Rady Powiatu

wBusku-Zdľoju został oznaczony jako punkt 18.

Innych pľopozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.



Radny Stanisław Krzak oľaz Radna Teľesa Kľupska zabierając głos wyľazili zdanie, iż projekty

uchwał dotyczące zmian w budżecie nie powinny być: podejmowane na dzisiejszej sesji, z uwagi na

bľak możliwości zapoznaniasię z materiałami.

Radny Jeľzy Kolarzuzasadnił potľzebę podjęcia ilw uchwał.

Radny Senior Roman Duda poddał pod głosowanie poszczególne wnioski dotyczące zmian

pľzedstawionego poľządku obľad:

- zmianę treści pkt 9 proponowanego poľządku obľad na: ,,Wybór Wicepľzewodniczących Rady

Powiatu w Busku - Zdroju".

Ww wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - 18

przeciw - I

wstľzymał się - 0

Poszeľzenie porządku obľad o podjęcie uchwał w sprawie:

- wyboru Staľosty Buskiego _ wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 10 poľządku

obrad,

Ww wniosek został pľZyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - I

wstrzymał się - 2

- wyboru Wicestaľosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt l l

poľządku obľad,

Ww wniosek został pľZyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 2

wstrzymał się - 2

- wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - wnioskuj ąc, aby ten punkt został

oznaczony jako punkt I2 porządku obľad,



W/w wniosek został przyjęty pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- ]]

przeciw - I

wstľzymał się - 7

- ustalenia wynagľodzenia Staľosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako

punkt l3 poľządku obrad,

Ww wniosek został Wayjęty przezRadę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - I

wstrzymał się - 2

- zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku _ wnioskuj ąc, aby ten punkt został oznaczony
jako punkt 14porządku obľad,

W7w wniosek został przyjęty ptzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - lI
przeciw - 3

wstrzymął się - 5

- przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku _ wnioskując, aby ten punkt

został oznaczony jako punkt l5 porządku obrad,

Ww wniosek został pÍzyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- II

przeciw - 4

wstrzymał się - 4

- zmiany uchwały nr XXXIVl350l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2OI8

roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018_2030 -

wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt l6 porządku obrad,

Ww wniosek został vzyjęty przezRadę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]4

przeciw - 2

wstrzymał się - 3



- okľeślenia wysokości diety dla ľadnych Rady Powiatu w Busku - Zdtoju- wnioskując, aby ten

punkt został oznaczony jako punkt 17 porządku obľad,

Ww wniosek został pÍzyjęty ptzezRadę Powiatu w głosowaniu:

za - 13

przeciw - I

wstrzymał się - 5

Z uwagi na błąd techniczny, polegający na tym, iŻPtowadzący obľady poddał pod głosowanie inny
wniosek niz ten, który wyświetlił się na ekľanie (prowadzqcy poddał pod głosowanie wniosek
o wprowadzenie do porzqdku obrąd projektu uchwały w sprawie olcreślenią wysokości dieý dla
radnych Rady Powiatu w Buslał - Zdroju - wnioskujqc, aby ten punkt został oznaczony jako punkt
17 porzqdku obrad, a na ekranie wyświetlił się wniosek, aby doýchczasowy punkt ]0 tj.

Zakończenie obrąd I Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju został oznaczony jako punkt 17)

pľzeprowadzono ľeasumpcję głosowania:

Radny Senior Roman Duda ponownie poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do

poľządku obľad pľojektu uchwały w spľawie okľęślenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu

w Busku - Zdroju - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 17 porądku obľad:

W/w wniosek został przyjęqy przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 13

przeciw - I

wstrzymał się - 5

- aby dotychczasowy punkt l0 tj. Zakończenię obľad I Sesji Rady Powiatu

wBusku -Zdľoju został oznaczony jako punkt 18.

Ww wniosek został pÍZyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - l



Na wniosek Radnego Seniora Romana Dudy, porządek obľad wtaz z pľzyjętymi powyżej
zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

pľzeciw - 2

wstrzymał się - I

Ad.7
Wybór Pľzewodnilzącęgo Rady Powiatu.

Powołanie Komisj i Skľutacyj nej do pľzeprowadzenia wyborów.

Radny Senior Roman Duda poinformował, iŻ zgodnie ze Statutem Powiatu Buskiego Komisja
Skľutacyjna |iczy 3 osoby. Członek Komisji Skľutacyjnej nie moŻę kandydowaó w danych
wyboľach.

W dalszej kolejności Radny Roman Duda, zwrócił się z pľośbą o zgłaszanie kandydatur na
członków Komisji Skrutacyjnej.

- Radny Jeľzy Kolaľz zapľoponował kandydaturę Radnej Bogusławy Majcheľczak na Członka
Komisji Skrutacyjnej.

Radna Bogusława Majcheľczak wyraziła zgodę na udział w pracach Komisji Skľutacyjnej.

- Radny Jan Baľtosik zapľoponował kandydatuľę Radnego Stanisława Lolo na Członka Komisji
Skrutacyjnej.

Radny Stanisław Lolo wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skľutacyjnej.

- Radny Stanisław Kľzak zapľoponował kandydatuľę Radnego Ludomira LeszcryÍlskiego na
Członka Komisj i Skľutacyjnej.

Radny Ludomir Leszczyński wytaził zgodę na udział w pľacach Komisji Skľutacyjnej.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Roman Duda poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Powyższy wniosek został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0



Radny Roman Duda poddał pod głosowanie skład Komisji Skľutacyjnej.

Powyższy wniosek został przyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Roman Duda ogłosił 5 minutową pľzeľWę' celem ukonstytuowania się Komisji
Skľutacyjnej i opracowania Regulaminu Wyboľu Pľzewodniazącęgo Rady Powiatu.

Po wznowieniu obľad, Radna Bogusława Majcherczak poinfoľmowała, iż Komisja Skľutacyjna
ukonstytuowała się następująco:

Radna Bogusława Majcheľczak _ przewodniczącaKomisji Skľutacyjnej
Radny Stanisław Lolo _ sekľetaľz Komisji Skľutacyjnej
Radny Ludomir Leszczyński - członek Komisji Skrutacyjnej

zgodnie z pismem stanowiącym załqcznik nr r' do niniejszego pľotokołu.

Przewodnicząca Komisji Skľutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Regulamin Wyboľu
Pľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku -Zdľoju.

PowyŻszy Regulamin - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu został
przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Roman Duda zwľócił się do Rady Powiatu
Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Radna Teľesa Kľupska zgłosiła kandydaturę Radnego

Radny Jan Baľtosik wyľaził zgodę na kandydowanie na

z prośbą o zgłaszanie kandydatur na

Jana Bartosika.

Przewodni czącego Rady Powi atu.

Radny Jerzy Kolaru zgłosił kandydatuľę Radnego Andľzeja Gądka.

Radny Andrzej Gądek wyraził zgodę na kandydowanie na Pľzewodniczącego Rady Powiatu.

t0



Innych kandydatuľ nie zgłoszono'

Radny Roman Duda poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatuľ.

PovĺyŻszy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Roman Duda ogłosił 5 minutową przeľwę' celęm pľzygotowaniaptzez Komisję Skrutacyjną
kart do głosowania na Pľzewodniczące1oRady Powiatu w Busku - ZdrojuZ Zaproponowanymi
wyŻej kandydatuľami.

Po wznowieniu obľad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otľzymywali kaľty do
głosowania. Po komisyjnym spľawdzeniu czy uma do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie
tajne.

Po zakończęniu głosowania' w pľZerwie obľad Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów
sporządziła stosowny pľotokół'

Po wznowieniu poľządku obľad, Pľzewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak
odczytała Pľotokół Z pľzepľowadzonego głosowania w spľawie wyboru Pľzewodniczącego Rady
Powiatu w Busku - Zdroju, stwieľdzając, iŻ w wyniku głosowania Radny Andľzej Gądek zostal
wybľany Pľzewodniczącym Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Zapieczętowana kopeľta z kartami do głosowania w spľawie wyboru Pľzewodniczącego Rady
Powiatu w Busku - Zdroju- stanowi załqcznik nr 6 doniniejszego pľotokołu'

Pľotokół Komisji Skrutacyjnej Z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboľu
Pľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Radny Roman Duda odczytał Uchwałę Nľ I l I 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 20 listopada 2018 ľoku w spľawie wyboľu Pľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku -

Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Radny Roman Duda poinfoľmował, iż Uchwała Nľ | l 1 l20l8 Rady Powiatu w Busku
Zdľoju z dnia 20 listopada 20l 8 ľoku w spľawie wyboľu Pľzewodni czącego Rady Powiatu w Busku
- Zdľoju jest usankcjonowaniem wyboru dokonanego przez radnych w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w spľawie wyboru nie poddaje się pod głosowanie, gdyŻjuŻ sam akt wyboľu
jest potwieľdzeniem woli radnych w tej sprawie.

Radny Jan Baľtosik pogľatulował Radnemu Andľzejowi Gądkowi wyboľu na Pľzewodniczącego
Rady Powiatu, deklarując chęć współpľacy.

Nastqpily gratulacje i podziękowąnią.
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Ad.8

Dalsze prowadzenie obrad pľzejý od Radnego Seniora Romana Dudy _ Przewodniczący Rady
Powiatu Andľzej Gądek, któľy złoŻył serdeczne podziękowania za udzielone zaufanie
i wybór na Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.9
Przystąpiono do ľealizacji kolejnego punktu poľządku obľad tj. wyboľu Wicepľzewodniczących
Rady Powiatu w Busku - Zdroju,

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek Zapľoponował pozostawienie składu wybľanej już
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia kolejnych wyboľów tj.:

- wyboľu Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju'

Poszczegőlni Członkowie Komisji Skľutacyjnej wyľazilri zgodę na udział w dalszych pľacach
związanych z przepľowadzeniem w/w wyborów.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie
składu dotychczasowej Komisji Skľutacyjnej do pľZepľowadzenia kolejnych wyborów tj.:

- wyboľu Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

utstrzymał się - 0

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek ogłosił 5 minutową pľzerwę, celem opracowania
przęz Komisję Skľutacyjną Regulaminu Wyboľu Wicepľzewodniczących Rady Powiatu w Busku
- Zdroju.

Po wznowieniu obrad Pľzewodnicząca Komisji Skľutacyjnej Bogusława Majcheľczak odczytała
Regulamin Wyboľu Wicepľzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

PowyŻszy Regulamin, w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu został
przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]9

przeciw - 0

vlsĺľzymął 'się - 0
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Zgodnie z wlw Regulaminem, wyboľu Wicepľzewodniczących Rady Powiatu
oddzielnie.
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek zwrocił się do Rady Powiatu z pľośbą
kandydatur na Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

dokonuje się

o zgłaszanie

Radny Stanisław Klimczak zgłosił kandydaturę Radnego Kľzysztofa Eliasza.

Radny Krzysztof Eliasz wyraził zgodę na kandydowanię na Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu,

Innych kandydatuľ nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Andľzej
kandydatur.

PowyŻszy wniosek został przyjęty

Gądek poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy

pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymclł się - 0

Bogusława Majcheľczak
Wicepľzewodniczącego
Radny Kľzysztof Eliasz

Wiceprzewodniczącego
nr I0 do niniejszego

Przewodniczący Rady Andľzej Gądek ogłosił 5 minutową pľZeľwę' celem pľzygotowania ptzez
Komisję Skľutacyjną kart do głosowania na Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu
w Busku - Zdtoju z Zaproponowaną wyŻej kandydatuľą'

Po wznowieniu obľad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otrzymywali kaľty do
głosowania. Po komisyjnym spľawdzeniu czy uma do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie
tajne.

Po zakończeniu głosowania' w przeľwie obrad Komisja Skľutacyjna po pľzeliczeniu głosów
sporządziła stosowny pľotokół'

Po wznowieniu poľządku obľad, Pľzewodnicząca Komisji Skľutacyjnej
odczytała Pľotokół Z pÍzeptowadzonego głosowania w spľawie wyboľu
Rady Powiatu w Busku - Zdroju, stwieľdzając, iŻ w wyniku głosowania
został wybľany Wicepľzewodniczącym Rady Powiatu w Busku - Zdroju'

Zapieczętowana kopeľta z kartami do głosowania w spľawie wyboľu
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Kľzysztofa Eliasza - stanowi załqczník
protokołu.

Protokół Komisji Skľutacyjnej z ptzęptowadzonego głosowania w spľawie wyboľu
Wicepľzewodrriczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krrysztofa Eliasza - stanowi załqcznik
nr I1 do niniejszego pľotokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady Andľzej Gądek zwrőcił się do Rady Powiatu z pľośbą
o zgłaszanie kandydatuľ na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
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Radny Kľzysztof Wojtaś zgłosił kandydatuľę Radnego

Radny Zbigniew Zioło wyraził zgodę na kandydowanie na

Innych kandydatuľ nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Andľzej
kandydatuľ.

Powyższy wniosek został przyjęty

ZbigniewaZioło.

Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu.

Gądek poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy

przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Przewodniczący Rady Andľzej Gądek ogłosił 5 minutową pľzerwę' celem przygotowania przez
Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Busku _ Zdľoju z zapľoponowaną wyŻej kandydatuľą.

Po wznowieniu obľad, Radni Rady Powiatu odczyýwani z listy obecności otľzymywali karty do
głosowania. Po komisyjnym spľawdzeniu czy uma do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie
tajne.

Po zakończeniu głosowania' w pľZeľwie obľad Komisja Skľutacyjna po pÍZeliczeniu głosów
spoľządziła stosowny pľotokół.

Po wznowieniu porządku obľad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcheľczak
odczytała Protokół Z pľzepľowadzonego głosowania w spľawie wyboľu Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu w Busku - Zdroju, stwieľdzając, iŻ w wyniku głosowania Radny Zbigniew Ziolo
został wybrany Wicepľzewodniczącym Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Zapieczętowana koperta z kartami do głosowania w spľawie wyboľu Wicepľzewodniczącego
Rady Powiatu w Busku - Zdtoju Zbigniewa Zioło - stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego
protokołu.

Pľotokół Komisji Skľutacyjnej z pľzeprowadzonego głosowania w sprawie wyboľu
Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Zbigniewa Zioło - stanowi załqcznik
nľ I3 do niniejszego pľotokołu'

Przewodniczący Rady Andľzej Gądek odczytał Uchwałę Nľ I l 2 l 2018 Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada Ż0l8 ľoku w spľawie wyboľu Wicepľzewodniczących
Rady Powiatu w Busku -Zđľoju _wbľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego
pľotokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iz Uchwała Nľ I l2 l2018 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 listopada 2018 ľoku w sprawie wyboľu
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Wicepľzewodniczących Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju jest usankcjonowaniem wyboru
dokonanego przez radnych w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w spľawie wyboru nie poddaje się pod głosowanie, gdyżjuż sam akt wyboru
jest potwierdzęniem woli ľadnych w tej spľawie.

Nastqpiły gratulacj e i podziękowania'

Ad. 10
Przystąpiono do ľealizacji kolejnego punktu poľządku obľad tj. wyboru Staľosty Buskiego.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek Zapľoponował pozostawienie składu wybľanej już
Komisji Skrutacyjnej do pľzepľowadzęnia kolejnych wyborów tj.:

- wyboru Staľosty Buskiego

- wyboru Wicestarosty Buskiego

- wyboľu Członków Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju.

Poszczególni Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyľazil.i zgodę na udział w dalszych pľacach
związanych z przeprowadzeniem ýw wyboľów.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek o pozostawięnie
składu dotychczasowej Komisji Skľutacyjnej do pľzeprowadzenia kolejnych wyboľów tj.:

- wyboru Starosty Buskiego

_ wyboľu Wicestaľosty Buskiego

_ wyboľu Członków Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju.

PowyŻszy wniosęk został przyjęty przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Przewodniczący Rady PowiatuAndrzej Gądek ogłosił l0 minutową przerwę, celem opľacowania
pt Zez Kom i sj ę Skľutacyj ną:

- Regulaminu Wyboľu Staľosty Buskiego

- Regulaminu Wyboľu Wicestaľosty Buskiego

- Regulaminu Wyboľu członków Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Po wznowieniu obľad Pľzewodnicząca Komisji Skľutacyjnej Bogusława Majcheľczak ođczyÍała
Regulamin Wyboľu Staľosty Buskiego.

PowyŻszy Regulamin, w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 15 do niniejszego pľotokołu został
przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Ludomir Leszczyński - obecny _ niegłosujący.

Pľzewodni czący Rady Andľzej Gądek zwľócił się do Rady Powiatu z pľośbą o zgłaszanie
kandydatuľ na Staľostę Buskiego.

Radny Jeľzy Koľdos zgłosił kandydatuľę Radnego Jerzego Kolaľza.

Radny Jeľzy Kolaru vłyraził zgodę na kandydowanie na Staľostę Buskiego.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy
kandydatuľ'

PowyŻszy wniosek został pľzyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

Przeciv' - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący Rady Andľzej Gądek ogłosił 5 minutową
Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na Staľostę

przeľwę' celem pľzygotowania przez
Buskiego z zapÍoponowaną wyżej

kandydatuľą.

Po wznowieniu obľad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otľzymywali karty do
głosowania. Po komisyjnym sprawdzeniu czy uľna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie
tajne.
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Po zakończeniu głosowania' w pľZeľwie obrad Kornisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów
sporządziła stosowny pľotokół.

Po wznowieniu poľządku obľad, Pľzewodnicząca Komisji Skľutacyjnej Bogusława Majcheľczak
odczytała Protokół z pÍzeptowadzonego głosowania w spľawie wyboru Staľosty Buskiego,
stwierdzając, iŻ w wyniku głosowania Radny Jeľzy Kolarz został wybrany Starostą Buskim.

Zapíeczętowana kopeľta z kartami do głosowania w sprawie wyboľu Staľosty Buskiego - stanowi
załqcznik nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Pľotokół Komisji Skľutacyjnej Z pľZępľowadzonego głosowania w spľawie wyboľu Staľosty
Buskiego Jeruego Kolaľza - stanowi załqcznĺk nr 17 do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek odczytał Uchwałę Nľ I l 3 l 2018 Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w spľawie wyboru Staľosty Buskiego _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 18 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poinfoľmował,iŻ Uchwała Nľ I / 3 / 2018 Rady
Powiatu w Busku - Zdľojuzdnia 20 listopadaŻ0|8 ľoku w spľawie wyboru Starosty Buskiego
jest usankcjonowaniem wyboľu dokonanego pľzez radnych w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w spľawie wyboľu nie poddaje się pod głosowanie, gdyŻjuż sam akt wyboľu
jest potwierdzęniem woli ľadnych w tej spľawie.

Nastqpiły gratulacj e i podziękowania.

Ad. lt
Pľzystąpiono do realizacji kolejnego punktu poľządku obľad tj. wyboľu Wicestaľosty Buskiego'

Pľzewodnicząca Komisji Skľutacyjnej Bogusława Majcheľczak odczytała Regulamin Wyboľu
Wicestarosty Buskiego.

PowyŻszy Regulamin, w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 19 do niniejszego pľotokołu został
przyjęty pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wsĺľzymał się - 0

Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek poinfoľmował, iŻ zgodnie ze Statutem Powiatu Buskiego,
Zaruąd Powiatu Iiczy 5 osób w tym Staľosta' Wicestaľosta i trzech członków Zarządu Powiatu.

Zgodnie z ustawą o samoľZądzie powiatowym i Statutem Powiatu Buskiego - Rada Powiatu
wybieľa Wicestarostę i pozostałych Członów Zarządu na wniosek Staľosty w głosowaniu tajnym.

Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrőcił się do Staľosty Buskiego Jerzego Kolaľza
o zgłoszenie kandydatuľy na Wicestaľostę Buskiego.
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Starosta Jeľzy Kolarz Zaproponował kandydatuľę Radnego Stanisława Klimczaka.

Radny Stanisław Klimczak wyraził zgodę na kandydowanie na Wicestaľostę Buskiego.

Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez
Komisję Skľutacyjną kaľt do głosowania na Wicestaľostę Buskiego Z zaptoponowaną wyŻej
kandydatuľą.

Po wznowieniu obľad, Radni Rady Powiatu odczyĘwani z listy obecności otrzymywali kaľty do
głosowania. Po komisyjnym sprawdzeníuczy uľna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie
tajne.

Po zakończeniu głosowania' w pľZerwie obľad Komisja Skľutacyjna po pľZeliczeniu głosów
sporządziła stosowny pľotokół.

Po wznowieniu porządku obľad, Przewodnicząca Komisji Skľutacyjnej Bogusława Majcherczak
odczytała Pľotokół Z pruęptowadzonego głosowania w spľawie wyboru Wicestaľosty Buskiego,
stwierdzając, iŻ w wyniku głosowania Radny Stanisław Klimczak został wybrany Wicestaľostą
Buskim.

Zapieczętowana kopeľta z kartami do głosowania w sprawie wyboľu Wicestaľosty Buskiego
Stanisława Klimczaka - stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeptowadzonego głosowania w spľawie wyboru Wicestaľosty
Buskiego - stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek odczytał Uchwałę Nľ I l 4 l 2018 Rady Powiatu
w Busku - Zdľoju z dnia 20 listopada 2018 roku w spľawie wyboru Wicestarosty Buskiego -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poinfoľmował,iŻ Uchwała Nľ I / 4 / 2018 Rady
Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 20 listopada Ż0l8 ľoku w spľawie wyboľu WicestaľosĘ
Buskiego jest usankcjonowaniem wyboľu dokonanego przez radnych w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w spľawie wyboľu nie poddaje się pod głosowanie, gdyŻjuŻ sam akt wyboľu
jest potwieľdzeniem woli ľadnych w tej spľawie.

Nastqptly gľaĺulacje i podziękov,ąnia.

Ad. 12
Pľzystąpiono do ľealizacji kolejnego punktu poľządku obrad tj. wyboru członków Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdľoju.

Pľzewodnicząca Komisji Skľutacyjnej Bogusława Majcheľczak odczytała Regulamin Wyboľu
członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju.
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PowyŻszy Regulamin, w bľzmieniu stanowiącyrĺr załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu
został przyjęty przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]9

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek zwrocił się do Staľosty Buskiego Jerzego Kolaľza
o zgłoszenie kandydatuľ na członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Staľosta Jeľzy Kolarz zaproponował ďW kandydatury:

- Radnego Tomasza Mierzwy

Radny Tomasz Mieľzwa wytaził zgodę na kandydowanie

- Radnego Wiesława Maľca

Radny Wiesław Marzec wyraziŁ zgodę na kandydowanie

na Członka Zarządu Powiatu.

na Członka Zarządu Powiatu.

- Radnego Jerzego Koľdosa

Radny Jerzy Koľdos wyľaził zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu Powiatu'

Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek ogłosił 5 minutową pľZeľwę' celem pľZygotowania pľzez
Komisję Skľutacyjną kart do głosowania na Wybóľ członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
z zaproponowanymi vłyżej kandydaturami.

Po wznowieniu obľad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otľZymywali kaľty do
głosowania. Po komisyjnym spľawdzeniu czy uma do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie
tajne.

Po zakończeniu głosowania' w przeľwie obľad Komisja Skrutacyjna po przęliczenitl głosów
sporządziła stosowny pľotokół'

Po wznowieniu porządku obľad, Przewodnicząca Komisji Skľutacyjnej Bogusława Majclrerczak
odczytała Pľotokół zprzeprowadzonego głosowania w spľawie wyboľu Członków Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju, stwierdzając, iŻ w wyniku głosowania Radni: Tomasz Mieľzwa, Wiesław
Maľzec i Jerzy Kordos zostali wybrani na członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Zapieczętowane koperty z kaľtami do głosowania w sprawie wyboľu członków Zarządu Powiatu
w Busku - Zdtoju Radnych: Tomasz Mieľzwa, Wiesław Matzec i Jerzy Koľdos - stanowią
odpowiednio załqcznikí nľ 24, 25 i 26 do niniejszego pľotokołu.

Protokół Komisji Skľutacyjnej z przepľowadzonego głosowania w spľawie wyboru Członków
Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi zalqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu'
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Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek odczytał Uchwałę Nľ I l 5 l 2018 Rady Powiatu
w Busku - Zdľoju z dnia 20 listopada 2018 roku w spľawie wyboru Członków Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego
pľotokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinťormował, iz Uchwała Nľ I l 5 l2018 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada})l8 ľoku w sprawie wyboľu Członków Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju jest usankcjonowaniem wyboľu dokonanego przez ľadnych
w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w spľawie wyboru nie poddaje się pod głosowanie, gdyŻjuż sam akt wyboľu
jest potwieľdzeniem woli ľadnych w tej spľawie.

Nastqpiły gratulacje i podziękowania.

Ad. 13
Projekt Uchwały Rady Powiątu v,

Starosty Buskiego.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w
projektem uchwały'

Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof
wynagľodzenia Staľosty Buskiego.

Busku - Zdroju w sprawie ustalenia v,ynagľodzenia

Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

Welenc omówił pľojekt uchwały w spľawie ustalenia

W związku zIym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

ulstľzymał się - 2

Uchwała Nľ I l 6 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w spľawie ustalenia wynagľodzenia Staľosty Buskiego _ stanowi zcłqcznik nr 29 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 14
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiaĺu
Buskiego w 20]8 ľoku,

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.



Starosta Buski .Ieľzy Kolarz oÍaz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak omówili w/w pľojekt
uchwały.

Radny Stanisław Krzak podtľzymał swoją uwagę' iz wlw pľojekty uchwał z uwagi na bľak

możliwości wnikliwego zapoznania się, nie powinny być na dzisiejszej sesji procedowane.

Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 13

pľzeciw - 2

wsĺrzymał się - 4

Uchwała Nľ | l7 l2,0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - stanowi załqcznik nľ 30 do
niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach
budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak omówił w/w pľojekt uchwały.

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

głosowanie.

Uchwała zostala przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

vlstľzymął się - 4

Uchwała Nľ I 18 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 ľoku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku - stanowi załqcznik
nľ 3I do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Projekt Uchwały Rady Powiatu v, Busku - Zdroiu w sprau,ie zmiany uchwały
nr XXXIV/350/20]8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 sýcznia 20]8 roku w sprawie
ľI/ieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiaĺu Buskiego na ĺata 20]8 - 2030,
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Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak omówił ilw projekt uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod
głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- ]5

przeciw - 0

wstľzymał się - 4

Uchwała Nľ I 19 l20l8 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV|350|2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26 stycznia 20l8 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2018 - 2030 - stanowi załqcznik nľ 32 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie olcreślenia wysokości dieĘ dla
radnych Rady Powiątu w Busku - Zdroju.

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

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Pľzęwodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - I

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr I / r0 12018 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 20 listopada 2018 roku
w spľawie okľeślenia wysokości diety dla ľadnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju _ stanowi
załqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Wyniki z przeprowadzonych głosowań z I Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada
2018 ľoku _ stanowią załqcznik nľ 34 do niniejszego pľotokołu.
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