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Znak: BR. 0002.2.XXXIV.2014

Protokół Nr XXXIV / 2014

z Sesji Rady Powiatu W Busku -Zdroju
która odbyła się W dniu 31 stycznia 2014 roku
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

W Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu W Busku-Zdroju
Radca Prawny - Bożena Sadłos
Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:
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Grzegorz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój
Kazimierz Ścibiło - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej W Busku - Zdroju
Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Zborowie
Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju
Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
W Busku - Zdroju
Sławomir Maj - Nauczyciel W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
W Busku - Zdroju
Teresa Wójcik - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Stopnjcy
Jolanta Czymy - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku -
Zdroju
Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku -
Zdroju
Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku - Zdroju
Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
W Busku - Zdroju
Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie
Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy DPS W Gnojnie
Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Busku - Zdroju
Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej W Winiarach
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju
Sławomir Rączkowski - Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
W Broninie
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- Mieszkańcy Powiatu Buskiego
- Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Porządek obrad:

\1g\uz4=.u›:\››_-

. Otwarcie Sesji.
_ Stwierdzenie quonun.
. Przyjęcie porządku obrad.
_ Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.

. Podjęcie uchwał Rady Powiatu W sprawie:

a) uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014,
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2014 - 2030,
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury,
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizację zadania z zakresu kultury,
e) udzielenia pomocy fmansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury,
Í) udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury,
g) udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu
kultury,
h) przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014 - 2020,
i) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski Programu pn. „Schematom STOP! Wspólne
działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”,
j) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu,
k) zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2014 rok.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego W szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
ll. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1
Obradom przewodniczył Krzysztof Gajek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXXIV Sesję Rady Powiatu W Busku - Zdroju.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Krzysztof Gajek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr nr 1 i 2 do niniejszego
protokołu.
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Ad.3
Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Gajka, porządek obrad został przyjęty
przez Radę Powiatu W głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

O godz. 10.15 na salę obrad przybył Radny Andrzej Lasak tak więc liczba radnych zwiększyła
się do 18.

Ad. 4
Protokół Nr XXXIII/ 2013 z Sesji Rady PowiatuwBusku -Zdroju z dnia 31 grudnia 2013
roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, W głosowaniu stosimkiem głosów - na
18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Ad. 5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 31 grudnia 2013 roku
do 31 stycznia 2014 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym
Zarząd odbył 5 posiedzeń.
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności W okresie międzysesyjnym, stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu KrzysztofGajek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie bez uwag W głosowaniu stosunkiem głosów -
na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych:
1. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek złożył podziękowanie Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztofowi Tułakowi za dotychczasowe
prawidłowe zimowe utrzymanie drogi na odcinku Grotniki Małe - Rataje, prosząc jednocześnie
o dalsze utrzymanie takiego stanu rzeczy.
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2. Radny Andrzej Skubera zwrócił się z prośbą o doświetlenie i wyremontowanie kortu
tenisowego znajdującego się przy Zespole Szkół Techniczno - Inforrnatycznych W Busku - Zdroju.

3. Radny Zbigniew Jastrząb zgłosił n/W zapytania:

- W sprawie wyjaśnienia sytuacji i przyszłości działalności Poradni Urologicznej i Oddziału
Dziemego Urologicznego W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju. Z informacji jakie
posiada Radny pacjenci przekierowywani są do imiych szpitali.

- Na jakim etapie znajduje się sprawa odzyskania przez Powiat Buski środków finansowych
zdefraudowanych ok. 8 lat temu przez Główną Księgową W Zespole Szkół Techniczno -
Informatycznych W Busku - Zdroju.

4. Radny Jacek Strzelecki zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
W Busku - Zdroju czy dokonana została ocena sytuacji, plan działań, remontów W zakresie
zapadających się studzienek kanalizacyjnych na ul. Grotta W Busku - Zdroju.

5. Radny Grzegorz Lasak poparł prośbę Radnego Andrzeja Skubery W sprawie rewitalizacji
ko1'tu tenisowego znajdującego się przy Zespole Szkół Techniczno - Inforrnatycznych W Busku -
Zdroj u.

6. Radny Jerzy Kordos również podziękował Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
W Busku - Zdroju Krzysztofowi Tułakowi za prawidłowe zimowe utrzymanie dróg. Jednocześnie
ponownie zwrócił się z prośbą o uzupełnienie brakujących słupków oznaczających zjazd z drogi
krajowej W miejscowości Szczeglin na drogę powiatową W stronę Wójczy. Choć na ostatniej Sesji
Rady Powiatu otrzymał od Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Roberta Gwoździa informację, że
słupki te są uzupełniane, to jednak do dnia dzisiejszego prace te nie zostały wykonane.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014.

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż projekt budżetu Powiatu Buskiego na
rok 2014 był przedmiotem Wnikliwej analizy na poszczególnych Komisjach Rady Powiatu.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o autopoprawce wprowadzonej na
dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na rok 2014, polegającej na
wyeliminowaniu błędu literowego, bowiem W § 2.1. wpisany był rok 2013 zamiast 2014.

Radny Grzegorz Lasak W imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, również jako
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej poinformował, iż przypadł mu znów zaszczyt
rekomendowania projektu budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014, ostatniego już W tej kadencji.
Budżet ten należy określić jak co roku, jako budżet trudny ale też jako odpowiedzialny i oszczędny.
Budżet to plan dochodów i wydatków. Śledząc lata poprzednie, od roku 2010 czyli od początku
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trwania obecnej kadencji należy zauważyć, że udało się wspólnym wysiłkiem kolejne budżety
realizować poprzez ciężką pracę Zarządu Powiatu, całej Rady Powiatu, dyrektorów jednostek
organizacyjnych i ich pracowników oraz pracowników Starostwa. Radny skierował szczególne
słowa do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorza Gałuszki - jednostki
mającej szczególne znaczenie W powiecie, jednostki przed którą również W 2014 roku stoją
nowe trudne zadania jak chociażby remont Oddziału Dziecięcego. Radny Grzegorz Lasak jako
pracownik ZOZ zadeklarował, iż ze swej strony dołoży wszelkich starań aby sprostać tym
wyzwaniom. Budżet Powiatu Buskiego na rok 2014 to budżet myślący, otwarty, zaplanowany nie
tylko do końca tej kadencji, ale budżet perspektywiczny, przyszłościowy. Budżet odpowiedzialny,
który zakłada tworzenie nowej perspektywy finansowej ze zdolnością absorpcji środków z różnych
funduszy tmijnych. Budżet odpowiedzialny, bo z Woli Wyborców, przejmując pełnię władzy
W powiecie radni biorą również W pełni odpowiedzialność za to co się W Powiecie Buskim
dzieje. Wyrażając stanowisko Klubu Radnych PSL Grzegorz Lasak zaapelował o przyjęcie
przedstawionego projektu budżetu na rok 2014, o wspólną pracę i wspólne działania na rzecz
rozwoju Powiatu Buskiego.

Jako kolejny głos zabrał Radny Jacek Strzelecki i cytując słowa Przedmówcy: „przejmując
pełnię władzy w powiecie", stwierdził, iż powyższe słowa trafnie podsumowują wypowiedź
ibardzo ułatwią Mu wyrażenie swojego stanowiska. Radny Jacek Strzelecki podkreślił, iż nie
ma zastrzeżeń do założeń projektu budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014 i praworządności
postępowania Zarządu Powiatu. Solidnie prześledził cały dokument i nie znalazł nic do czego
miałby uwagi. Radny nie zgadza się jednak z procesem przygotowywania, procedowania projektu
budżetu. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz obiecał Wspólne spotkanie W zakresie omówienia
projektu budżetu i słowa nie dotrzymał. Radny nie przyjmuje argtunentów, że zawsze mógł przyjść
do Starosty i zapytać. Radny podkreślił, iż od początku trwania kadencji nie udało Mu się
doświadczyć demokracji. Przypomniał, iż zgłaszane przez Niego czy innych radnych wnioski od
razu byly opiniowane negatywnie a teraz okazują się zasadne i słuszne, jak chociażby sprawa
zakupu ciągnika dla PZD, sprawa Oddziału Chirurgii W ZOZ, czy pisma radnych Wieści
z Powiatu. Nie można wymagać od radnych podpisywania się pod decyzjarni, jeśli nie umożliwia
się im uczestnictwa W tych decyzjach. Między innymi dlatego też Radny Jacek Strzelecki wycofał
się z prac Rady Społecznej przy ZOZ W Busku - Zdroju. Radny Jacek Strzelecki stwierdził, iż
przez całą kadencję toczy się Jego spór ze Starostą o demokrację. Radny chciałby uczestniczyć
W decyzjach a nie tylko się pod nirni podpisywać. Biorąc powyższe pod uwagę nie można żądać
czy to od Niego czy od 4 - osobowego Klubu Radnych Nasz Głos w Powiecie podpisania się pod
dokumentem W sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014. Radny Jacek
Strzelecki bardzo szanuje demokrację jednak nie udało Mu się od początku trwania kadencji
doczekać takiego samego traktowania z drugiej strony.

Przewodniczący Klubu Radnych Nasz Głos w Powiecie Radny Zbigniew Jastrząb zabierając głos
W dyskusji stwierdził, iż zdaniem Członków Klubu odpowiedzialność polega również na tym, aby
przy projekcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014 powiedzieć też o tym co nie jest dobre.
Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Powiatu Buskiego na rok 2014 to jest budżet przetrwania.
W małym stopniu planowane, czy realizowane są inwestycje. Brak jest realizacji wniosków
mieszkańców jak chociażby remont drogi W Skotnikach. Zaprezentowany projekt budżetu trudno
nazwać zadowalającym i spełniającym oczekiwania mieszkańców Powiatu Buskiego. Radny
Zbigniew Jastrząb poinformował, iż Klub Radnych Nasz Głos w Powiecie mając powyższe na
uwadze nie będzie głosował za przyjęciem przedstawionego projektu budżetu Powiatu Buskiego na
2014 rok.

Jako kolejny głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Gwóźdź. Budżet powiatu
to są środki finansowe z budżetu państwa, środki znacżone, często niedoszacowane, przeznaczone
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na realizację 16 zadań głównych powiatu przypisanych ustawą. Trudna sytuacja samorządów
wynika z Wielu kwestii m.in. też z ograniczania samorządów powiatowych przepisami prawa,
ciągle malejących wskaźników oraz niskich dochodów własnych powiatu z PIT i CIT. Patrząc
z perspektywy lat od 1999 roku, jednostki samorządu są testowane przez szczeble centralne
- ile jeszcze wytrzymają? Zagrożeń dla powiatów i gmin jest wiele np. mimo zagwarantowanego
konstytucyjnie obowiązku szkolnictwa, nie przeznacza się na powyższe wystarczającej ilości
środków fmansowych. Dopóki sytuacja dystrybucji środków finansowych na zadania ustawowo
przypisane jednostkom samorządowym nie będzie W wymiarze odpowiadającym ich wartości to
samorządy nie dadzą sobie rady. Jest to już czwarty budżet W tej kadencji, ostatni. W rozmowach
ze Skarbnikicrn Powiatu Wiceprzewodniczący Rady uzyskał informację na temat konstrukcji
budżetu dowiadując się, iż budżety przygotowywane są często na potrzebę zatwierdzenia go
z możliwością późniejszych nowelizacji - takie są realia. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło.
Czytając projekt budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
poinformował, iż ma uwagi co do wartości merytorycznych tego projektu, być może On sam
przygotowałby inny, lepszy projekt, ale to Zarząd Powiatu wybrany przez Radę Powiatu posiada
uprawnienia W powyższym zakresie.

Do powyższej Wypowiedzi odniósł się Radny Jacek Strzelecki informując, iż On nie zgadza się
na wybór mniejszego zła. Chce wybrać lepszą drogę. Radny nie zgadza się z apelem
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Jako Radny Rady Powiatu Ma prawo żądać od Zarządu
Powiatu uczestnictwa W tworzeniu budżetu. Chciałby wybierać odpowiedzialnie W oparciu
0 rzetelną informację. Chce mieć demokratyczne prawo vvypowiedzenia się o budżecie. Chciałby
wybrać drogę najlepszą z możliwych, natomiast zaakceptuje tę drogę, którą wybierze większość -
na tym polega demokracja. Radny Jacek Strzelecki Rozumie stanowisko Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Roberta Gwożdzia biorąc pod uwagę pełnioną przez Niego funkcję i przynależność
do Klubu posiadającego większość W Radzie.

Ponownie głos zabrał Radny Grzegorz Lasak, który stwierdził, iż rzetelność wypowiedzi radnych
polega m.in. na tym, żeby być odpowiedziahrym za słowa i żeby rzetelnie cytować wypowiedzi
innych radnych. Nie Wyrywkowo, lecz do końca. Owszem, użył sfonnowania ,,z woli wyborców,
przejmując pełnię władzy w powiecie ale ta wypowiedź miała ciąg dalszy, ,,o pełnej
odpowiedzialność za to co się w Powiecie Buskim dzieje I to dopiero jest rzetelne zacytowanie
czyjejś wypowiedzi. Powyższe słowa Radny Grzegorz Lasak rozumie, nie jako skakanie na jednej
nodze z radości posiadania władzy, lecz jako obowiązek i odpowiedzialność, jako balast i ciężką
pracę. Bo przejęcie władzy nie zawsze Wiąże się z odpowiedzialnością - "to też często brak
odpowiedzialności. Media często wskazują takie przykłady. Sugerowanie przez Radnego Jacka
Strzeleckiego, że My się cieszymy z tego, że przejęliśmy władzę to jest bardzo brzydka sugestia.
Niezrozumiałe są Wypowiedzi Radnego Jacka Strzeleckiego, W których sam sobie zaprzecza. Bo
jeśli Radny mówi, że nie ma zastrzeżeń do założeń projektu budżetu Powiatu Buskiego na rok
2014 i praworządności postępowania Zarządu Powiatu, że solidnie prześledził cały dokument i nie
znalazł nic do czego rniałby uwagi, a jednocześnie od trzech lat mówi, że jest za inną drogą to
niechże Radny W końcu wskaże tą inną drogę. Z jednej strony Radny potwierdza a z drugiej
zaprzecza swoim wypowiedziom. To, zdaniem Radnego Grzegorza Lasaka jest trochę dziecinne
zachowanie. Jeśli Radny Jacek Strzelecki ma inną koncepcję, inne rozwiązania i inne pomysły to
należy je wskazywać, a nie mówić, że wybiera inną drogę, ale tej drogi właściwej nie wskazuje.
Jeśli kwestionuje się czyjeś założenia to należy wskazać argurnenty i fakty oraz imie, lepsze
rozwiązania. Radny Jacek Strzelecki mówił dziś, że zgłaszane były Wnioski, które Wcześniej nie
były realizowane a teraz są. Radny Grzegorz Lasak też wnioskował na początku kadencji
0 budowę parkingu przy ul. Armii Krajowej. Inwestycja z czasem doczekała się realizacji. Nie
wszystko się da się zrobić od razu i wtedy kiedy się chce. Rada Powiatu jest ciałem kolegialnym,
należy pamiętać, że działamy na rzecz tego społeczeństwa. Nie można się przepychać, kto więcej
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zgłaszał wniosków, kto częściej zabierał głos. Wszystko co mówimy, wszystko co robimy jako
Rada Powiatu ma na celu progres, wzrost aktywności mieszkańców, lepsze pozyskanie środków
zewnętrznych, lepszą przyszłość społeczeństwa Powiatu Buskiego. Przedstawiony projekt budżetu
jest tylko planem, planem dochodów i wydatków, planem otwartym, który W ciągu roku, tak jak
W latach poprzednich będzie wielokrotnie nowelizowany, aby sprostać wyzwaniom. Jeśli budżet
byłby dokumentem stabilnym to wówczas można mówić tylko o administrowaniu Powiatem a nie
0 świadomym zarządzaniu i podejmowaniu wyzwań. Radny Grzegorz Lasak zwrócił też uwagę,
aby Radny Jacek Strzelecki nie stawiał się w roli mniejszości, bo nikt tu takich podziałów nie
robi. To Z woli wyborców Polskie Stronnictwo Ludowe przejęło władzę W Powiecie
z jednoczesną całą odpowiedzialnością, od której PSL nie ucieka i której się nie boi. Stawia znak
równości pomiędzy władzą a odpowiedzialnością. Ma pewne ambicje W stosunku do miasta
i gminy. Radny Grzegorz Lasak jest członkiem PSL od wielu lat tak jak Jego rodzina i dumny jest
ze swojego chłopskiego pochodzenia.

Radny Andrzej Skubera - zabierając głos stwierdził, iż w całej tej dotychczasowej dyskusji
przewija się tzw. bicie piany i uprawianie polityki, natomiast brakuje merytorycznej dyskusji
dotyczącej projektu budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014.

Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który podkreślił, iż dyskusja
nad budżetem zawsze budzi wiele emocji. Faktycznie W tej dyskusji za dużo jest polityki a za mało
merytoryki. Podziękował za wszystkie wypowiedzi Radnych. Cieszy Go wypowiedź Radnego
Jacka Strzeleckiego W zakresie zaufania do Jego osoby, co do uczciwości i rzetelności
przygotowania projektu budżetu. Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż Zarząd Powiatu zawsze
stara się przygotowywać projekty budżetów W sposób jak najbardziej przejrzysty i odpowiedzialny.
Radny Jacek Strzelecki nie ma zastrzeżeń do założeń projektu budżetu, lecz do sposobu
procedowania. Jednak zgodnie z prawem to Zarząd Powiatu przedstawia projekt budżetu
i przekazuje go Przewodniczącemu Rady Powiatu W określonym terminie. I te zapisy ustawy
zostały W pełni dochowane. Tak więc od 15 listopada 2013 roku, czyli od dnia przekazania
projektu budżetu, Zarząd Powiatu wraz z Przewodniczącym Zarządu był do dyspozycji wszystkich
Komisji Rady Powiatu, poszczególnych Radnych, czy też Klubów Radnych. Komisje Rady
Powiatu dwukrotnie spotykaly się W zakresie opiniowania projektu budżetu - W grudniu 2013
i W styczniu 2014 roku. Ponadto wielu Radnych indywidualnie W dowolnym czasie, na bieżąco
zgłaszało swoje zapytania i wątpliwości czy to do Przewodniczącego Zarządu, Członków Zarządu
czy też Skarbnika Powiatu. Również jeden z Klubów zaprosił Przewodniczącego Zarządu na swoje
spotkanie, celem omówienia projektu budżetu. Radny Jacek Strzelecki nie zgłaszał takiej chęci
spotkania się i dyskusji. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nie przyjmuje więc zarzutu W tym
zakresie. Przewodniczący Zarządu nie zgadza się też z wypowiedzią Radnego Zbigniewa
Jastrzębia, że przedstawiony budżet to jest budżet przetrwania, budżet bez planowanych inwestycji.
Założenia do budżetu na rok 2014 i jego przyszłe nowelizacje Przewodniczący Zarządu
szczegółowo omawiał na Komisjach Rady Powiatu, więc albo Radny nie słuchał albo nie chciał
słyszeć lub po prostu Jego wypowiedź, to wypowiedź pod publikę.

Radny Zbigniew Jastrząb odnosząc się do powyższej wypowiedzi zwrócił się z zapytaniem do
Przewodniczącego Zarządu, czy uważa On, że W tym projekcie budżetu jest zapisane dużo
inwestycji? Rada Powiatu głosuje przecież nad tym konkretnym dokumentem af nie nad jego
przyszłymi nowelizacjami. Radny Zbigniew Jastrząb stwierdził, iż ma prawo wyrazić swoje zdanie
na temat projektu budżetu.

Radny Jacek Strzelecki stwierdził iż zamierza korzystać z demokratycznych procedur
obowiązujących W państwie. Radny ma prawo dokonać własnej oceny. Nie będzieprzekomarzać
się z Przewodniczącym Zarządu, nawet widzi pewne racje W tym o czym mówił, jednak nie
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specjalnie wyobraża sobie, że Radni powierzyli całą odpowiedzialność i kierowanie pracami Rady,
Przewodniczącemu Zarządu, W taki sposób, żeby On jako Radny musiał biegać i pytać. Radny
Jacek Strzelecki wyobraża sobie, że ma pełne prawo aby liczyć na to, że ktoś z Zarządu Powiatu
pomyśli o tym, żeby zbudować prawdziwą debatę W zakresie omówienia projektu budżetu powiatu.
Radny chce mieć zagwarantowane demokratyczne prawo wypowiedzenia się na temat budżetu.

Głos W dyskusji zabrał Członek Zarządu Powiatu, Przewodniczący Klubu Radnych PSL Andrzej
Lasak, który stwierdził, iż kilka dni temu usłyszał taką informację, że Polakom jak się włączy
kamerę to zaczyna się im coś dziać. I takie Właśnie zjawisko zaobserwował na dzisiejszej Sesji
Rady Powiatu. Z dotychczasowej dyskusji Wynika, że dokument, nad którym toczy się debata to
jest dokument zamknięty, ostateczny a przecież z lat ubiegłych Wiadomo, że prawie na każdej Sesji,
Radni podejmują uchwały W sprawie zmian W budżecie i przeniesień W budżecie powiatu oraz
zmian W Wieloletniej prognozie finansowej. Dzieje się tak dlatego, że tworzenie budżetu
W jednostkach samorządu terytorialnego to jest działanie W oparciu 0 Wydarzenia przyszłe,
niepewne. W każdym dotychczasowym budżecie, również W tym na 2014 rok jest to dostrzegalne.
Samorząd powiatowy nie został przez państwo do końca Wyposażony W argumenty i narzędzia do
tego aby autonomicznie tworzyć Własny budżet. Radny wyraził nadzieję, iż sukcesywnie W ciągu
roku W miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych będą realizowane inwestycje dla
dobra społeczności lokalnej Powiatu Buskiego. Mówienie dziś, że budżet nie zakłada realizacji
inwestycji jest trochę przesadzone i wprowadza błędny przekaz dla słuchaczy. Przy ocenie
sprawozdania z wykonania budżetu jasno Widać różnicę pomiędzy zapisami budżetu
przyjmowanymi na początku roku - W styczniu a budżetem na koniec roku - W grudniu.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz złożył podziękowanie Radzie Powiatu za przyjęcie
budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014. Jak co roku, Wimieniu Zarządu Powiatu zobowiązał się
do jak najlepszej realizacji założeń budżetowych. Radnych wstrzymujących się od głosu, będzie
się starał przekonać o słuszności działań.

Uchwała Nr XXXIV/350/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014 - stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2014 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
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Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr XXXIV /351/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2014 -
2030 - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Raay Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku V- Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, ze Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie. j
Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu: .

za - 1 7

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Radny Andrzej Skubera nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXXIV/352/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań
z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Pacanów na realizację zadania z zakresu kultury

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 1 7
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Andrzej Skubera nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.
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Uchwała Nr XXXIV/353/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizację zadania
zzakresu kultury - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 16
przeciw - O

wstrzymał się - 0

Radny Andrzej Skubera nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.
Radny Andrzej Lasak nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXXIV/ 354/ 2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadania
zzakresu kultury - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 16
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Radny Andrzej Skubera nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.
Radny Andrzej Lasak nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXXIV / 355 / 2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań
z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

10



g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Swíętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu kultury

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W zvviązku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Radny Andrzej Skubera nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.
Radny Andrzej Lasak nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXXIV/356/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju Iz dnia 31 stycznia
2014 roku W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Swiętokrzyskiemu na
realizację zadaniaz zakresu kultury - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Raay Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014 - 2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ‹ przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 1 7
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Radny Andrzej Skubera nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXXIV/357/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014 - 2020 -
stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu.

í) Projekt Uchwały Raay Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Powiat Buski Programu pn. ,,Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynkupracy - piłotaż
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Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku 2 tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 1 7
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Andrzej Skubera nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXXIV/ 358/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku W sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski Programu pn.
,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy ~
pilotaż” - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchwały Raafv Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzeniaplanu
pracy Raafy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIV/359/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu - stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia
planówpracy Komisji na 2014 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
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Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIV/360/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia
2014 roku sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2014 rok - stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte przez Radę Powiatu do
wiadomości.

Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. Odpowiadając Przewodniczącemu Rady Powiatu Krzysztofowi Gajkowi
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak podziękował za
zauważenie trudu służb PZD. Od 20 stycznia br. bardzo trudne warunki atmosferyczne -
marznące opady deszczu a następnie intensywne opady śniegu przy jednoczesnym silnym
wietrze tworzącym zaspy śnieżne do 2 m, na pewno dały się we znaki mieszkańcom
powiatu. Służby PZD starały się w miarę możliwości sprostać zadaniom w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na 650 kilometrach.

Ad. 2 i Ad. 5 Odpowiadając na interpelacje Radnego Andrzeja Skubery i Radnego
1 Grzegorza Lasaka dotyczące doświetlenia i wyremontowania kortu tenisowego przy

Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu
Jerzy Kolarz wyraził nadzieję, że być może uda się dojść do porozumienia w tej sprawie
z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko - Zdrój przy realizacji inwestycji budowy parkingu
przy ul. Armii Krajowej. Należy jednak dokładnie rozważyć kwestię użytkowania kortu
tenisowego w zakresie ponoszenia kosztów oświetlenia. Sprawa ta będzie przedmiotem
rozmów z Burmistrzem Miasta i Gminy oraz analizy Zarządu Powiatu.

Ad. 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnego Zbigniewa Jastrzębia:

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Zbigniewa Jastrzębia w sprawie wyjaśnienia
sytuacji i przyszłości działalności Poradni Urologicznej i Oddziału Dziermego
Urologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju, Dyrektor ZOZ Grzegorz
Gałuszka poinformował, iż zaistniała sytuacja jest przede wszystkim wynikiem choroby
lekarza. Stosowne informacje W powyższym zakresie na bieżąco są zamieszczane
w miejscach dla pacjentów dostępnych. Poradnia Urologiczna wznawia działalność
22 lutego 2014 roku.
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- Odpowiadając na zapytanie Radnego Zbigniewa Jastrzębia W sprawie dotyczącej
odzyskania przez Powiat Buski środków finansowych zdefraudowanych ok. 8 lat temu przez
Główną Księgowąw Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku - Zdroju,
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż sprawa ta nadal się toczy. Jest to
proces długotrwały i skomplikowany. Powiat czyni i będzie czynił starania aby sukcesywnie
odzyskiwać należne środki fmansowe. Zainteresowani Radni mogą zapoznać się z pełną
dokumentacją W przedmiotowej sprawie.

Ad. 4. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jacka Strzeleckiego Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż w okresie jesiennym
dokonany został przegląd techniczny nie tylko ul. Grotta, ale wszystkich ulic i dróg
w Busku - Zdroju. Na podstawie sporządzonych protokołów wszystkie wymagane naprawy,
czy to W ramach gwarancji czy ze środków z bieżącego utrzymania dróg zostaną
W sprzyjających Warunkach atmosferycznych W stosownym czasie wykonane.

Ad. 6 Odpowiadając na interpelację Radnego Jerzego Kordosa W sprawie uzupełnienia
brakujących słupków oznaczających zjazd z drogi krajowej W miejscowości Szczeglin na
drogę powiatową W stronę Wójczy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż
zostanie przekazany stosowny wniosek W tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek ogłosił 15-minutową przerwę.
O godz. 13.15 po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad.

Ad. 10
W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1.

2.

3.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek, W imieniu Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju Lucyny Wojnowskiej, zaprosił do
obejrzenia prezentacji nt. Projektu pn. „Staże í praktyki zagraniczne dla osób kształcących
się i szkolących zawodowo ” realizowanego W Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju W ramach programu Leonardo da Vinci ,, Uczenie
się przez całe życie" współfmansowanego ze środków Unii Europejskiej W ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowe kompetencje zawodowe solidnym
fundamentem przyszłości
Prezentacji projektu dokonali - Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących oraz Sławomir Maj - Nauczyciel W Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał zebranych z informacją na temat
pozyskiwania środków unijnych w latach 2009 - 2012. Na 13 powiatów W Województwie
Świętokrzyskim - Powiat Buski znajduje się na drugim po Powiecie Staszowskim miejscu.
Powiat Buski pozyskał kwotę 425 zł środków W przeliczeniu na jednego mieszkańca.
W Powiecie Staszowskim jest to kwota 470 zł, ale pozostałe powiaty pozyskały kwoty
poniżej 300 zł, inne poniżej 100 zł.

Radny Jacek Strzelecki zabierając głos poinformował, iż bardzo uważnie przygląda się
Szpitalowi i oprócz niewątpliwych sukcesów, za które składa Dyrektorowi Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorzowi Gałuszce podziękowania, są też obszary, które
pozostawiają wiele do życzenia.
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Ponadto Radny Jacek Strzelecki ponownie nawiązał do sprawy biuletynu - kwartalnika
pt. Wieści z Powiatu Buskiego. lnicjatorem pisma był Radny Andrzej Skubera
i dobrze byłoby gdyby inicjatywa wróciła do Niego. Jeśli ma to być pismo Radnych, to
dobrze byłoby aby Radni mieli udział W jego tworzeniu. Tymczasem funkcję Redaktora
Naczelnego objął Sekretarz Powiatu Jerzy Shiżalski a rola Radnych sprowadziła się do
kolportażu W/W pisma. Radny zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu 0 rozważenie
powyższej sprawy. Jest On przekonany, że mimo sporów Radni są W stanie Wspólnie
stworzyć takie pismo.

4. Radny Andrzej Skubera przyznał, iż był inicjatorem powstania takiego biuletynu. Chciałby
aby Radni zamieszczali W nim własne artykuły i aby miał on charakter czysto informacyjny.
Daleki jest od tego, aby biuletyn służył Radnym do jakiejkolwiek Walki Wyborczej.

5. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz W odniesieniu do powyższego poinformował, iż przy
wydawaniu biuletynu fonnalnie musi być powołany Zespół Redakcyjny i przecież musi być
wskazana osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację zadania pod względem
organizacyjnym. W tym przypadku został wyznaczony Sekretarz Powiatu. Pismo jest
wydawane przez Starostwo ze środków przeznaczonych na promocję powiatu.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zachęca Wszystkich Radnych do współpracy przy
tworzeniu biuletynu, do zgłaszania artykułów własnego autorstwa, do współtworzenia W/W
pisma.

6. Radny Roman Duda poparł wniosek Radnego Andrzeja Skubery o rewitalizację
W roku bieżącym kortu tenisowego znajdującego się przy Zespole Szkół Techniczno -
Informatycznych W Busku - Zdroju. Kort ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
a środki fmansowe potrzebne na jego remont nie będą wysokie.

7. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek zwrócił się z prośbą o wsparcie inicjatywy
Krajowej Rady Izb Rolniczych W zakresie przekazywania informacji i zbiórki podpisów
pod inicjatywą obywatelską. Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać W Biurze
Izby Rolniczej na ul. Kościuszki W Busku - Zdroju.

Ad. 11
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek
dziękując Wszystkim obecnym za udział o godz. 13.40 zamknął XXXIV Sesję Rady
Powiatuw Busku - Zdroju.

Protokół sporządziła:
Barbara Banaś
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