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Protokĺĺl Nr XXXI lŻ0l7
z Scsii lłacly Powiatu w Busku - Zdroiu

która oclbyła się w dniu 13 pażďzieľnika 2017 roku
w sali konfeľencyinej Staľostwa Powiatorvcgo

w llusku - Zdro.iu

lv posiedzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busktl - Zdľo.iu
Skaľbnik Powiatu - Aľtuľ Pollliak
Naczelnicy W)'clziałów Staľostwa

Zapľoszonc osolry:

1. Pawcł 'I'agĄa - Wó.it Gnrirry Nowy Korczyn
Ż. .Iacek Gľudzicri - Pieľwszy ZasÍępca Kolrrcndanta Powiatowego Policji w Busktl - Zdľojrr
3. Marek l-is - Zastępca Komendanta Powiatowe go Państwowej Stľaży Pozaľnej

w Bttsktl - Zclľo.iu

4. Helena Bebel - Dyľektor l)omu Pomocy Społecznej w Zboľowie
5. .Iustyna Kwiatkowska - |)yľektoľ Zespołlr Szkół Specjalnych w Busku - Zdro.ju
6. .IolantaCzyľny - Dyľektoľ Poľadni Psychologiczl-lo - Pcclagogicznej w Btlsku - Zdľoju
7. Lucyna Wojnowska - Dyľektoľ Zespołu Sz.kół Teclrnicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdľo.ju
8. Anna Kolarz - Z-ca Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju
9. Andľzej Bilewski - Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgirnnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdľoju
l0. Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalncgo ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego w Bľoninie
l l. Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - In1brmatycznych w Rusku - Zdľoju
1Ż. Gľzegoľz Wo.joiechowski - Dyľcktor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

w lJtlsku _ Z.clľo.itl

l3. Waldenraľ Wojcik - p.o. Dyľektora Spcc.ialncgo ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełlrospľawnyclr l{trchowo w Btlsktl - 7,droiu

14' Andľzej Snrulczyriski - Dyľektoľ Powiatowego Centľuľn Ponrocy Rodzinic w Busku -

Zdľoju
l5. Stanisław Kozioł - Dyrektoľ Domu Pornocy Społecznej w Gnojnie
16. 'ĺbmasz ł.ukawski - Kieľownik WTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gno.inie
l7. Marian Szostak - l)yľektol' Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľojtr
l8. Gľzegoľz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opicki Zdľowotrrej w Busku - Zdľoju
l9. Kľzysztof Soclra - Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku - Zdľo.iu
20. Piotl'Zeliaś - Dyľektoľ Placówki opie|<uliczo - Wychowawczej w Winiaľaclr
21. Krz.ysztoť '|_ułak _ l)yľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľo.iu



oraT

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji
Nauczyciele, którym wTęczone zostaną Nagrody Staľosty Buskiego z okazji Dnia Edukacji
Naľodowej

Poľządek obľad:

|. otwaľcie Ses.ii Rady Powiatu'
2. Stwieľdzenie quorum'
3. Pľzyjęcie porządku obľad.
4.Przyjęcie protokołu zXXX Sesji Rady Powiatu'
5. Wręczenie nagľód Staľosty Buskiego z okazji Dnia Edukacji Naľodowej.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działa|ności za okres pomiędzy sesjami.
7. Interpelacje i zapyÍania radnych.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

a) udzielenia pomocy Íirnansowej Powiatowi Nakielskiemu na realizację zadania pn. ,,Modernizacja
mostu w nriejscowości oľle w ciągu dľogi powiatowej nľ 1905C Liszkowo-Mrocza''.
b) pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku.
c) zmiany uchwaĘ nľ XXYlŻ35l20I7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia
2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

9' odpowiedzi na interyelacje i zapytania ľadnych.
l0. Spľawy ľóżne i wolne wnioski.
7l. Z,am|<ľńęcie Sesji Rady Powiatu'

Ad. I
obľadom pľzewodniczył Andľzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebľanych i o godz. 9.00 otwoľzył XXXI Sesję Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju.

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
l9 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał orazdecyzji - listy
obecności ľadnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqcznikí nr I í nr 2 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do
porządku obrad n/w zmian:



-w pktS:

litera ,ra'' otrzyma nowe bľzmienie:

,,8" zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 20|7

litery ,rb'' i ,rC'' pozostaną bezzmian.

litera ,,d'' otľZyma bľzmienie:

,rd" udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
pn. ,,Modeľnizacja mostu w miejscowości
nr l 905C Liszkowo-MÍocza".

roku.

Nakielskiemu na realizację zadania
orle w ciągu drogi powiatowej

Ponadto Pľzewodnicząay Zarządu Powiatu Jeľzy Kolarz zgłosił
porządku obrad nowych projektów uchwał - litera ,,e'' i litera

,,e'' nadania Statutu Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

,,f' przygotowania i wspólnej real^izacji pľojektu paľtneľskiego pn.
Gnojno".

wniosek o wpľowadzenie do
,oľ' w brzmieniu:

,,Rewitalizacja miejscowości

oraz w pkt. l0 Sprawyróżne iwolnewnioski zgłosił wniosek o pľzyjęcie:

Informacji w spľawie zŁoŻonych oświadczeń majątkowych Za Ż016 ľ. pruez osoby
zobowiązane do ich składania na podstawie aľt. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czeľwca
l998 r. o samorządzie powiatowym.

Innych pľopozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne powyŻsze
wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyŻej bľzmieniu.

Poszczególne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, zostały pľzyjęte przez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, poľządek obľad wraz
z przyjętymi powyzej zmianami, został pľzyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:



za - 16

przeciw - 0

wsÍrzymał się - 0

Ad.4
Pľotokół Nľ XXX lŻ017 z Sesji Rady PowiatuwBusku-Zdroju z dnla 13 września2017ľoku
został przyięty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16

Radnych obecnych na sali:

za- 16

pľzeciw - 0

u,strzymał się - 0

Ad.5
Z okazii Dnia Edukacji Naľodowej' Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oľaz Staľosta

Buski lerzy Kolaľz w imieniu Rady i Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju wręczyli nagrody

Staľosty Buskiego w Dziedzlnie Edukacji.

I-ista wyróżnionych nauczycieli stanowi załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oľaz Starosta Buski .Ieľzy Kolaľz w imieniu Rady
i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju złoĘli najseľdeczniejsze Ączenia z okazjí Dnia Edukacji

Naľodowej dla wszystkich osób związanych z oświatą'

Nastqpiły gratulacie i okolicznościowe przemowienia.

Ad.6
Spľawozdanie Zaruąđu Powiatu za okľes międzysesyjny tj.

do 13 paŹdziernika 2017 ľoku, pľzedstawił Pľzewodniczący
tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Spľawozdanie Z prac Zarządu Powiatu z działalności w
załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

od dnia 13 wľześnia 2017 ľoku

Zarządu Jeľzy Kolarz. '\N okľesie

okľesie międzysesyjnym, stanowi

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.



Ad.7

Interpelacje i zapytanta Radnych:

1. Radny Kamil Kaspeľcryk - zgłosił interpelacje w sprawie zabezpieczenia śľodków
ťrnansowych na rok 2018 w wysokoŚci po 5 tys zł w ramach prac związanych z renowacją
i konserwacją zabytków dla Paľafii w m. Stare Kąty oraz dla Parafii w m. Stopnica - w brzmieniu
stanowiącym załqczníki nľ 5 i nr 6 do niniejszego protokołu'

Ad.8
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2017 roku.

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

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił pov,ryŻszy pľojekt uchwaĘ.

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

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXXI 1324 lz017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z đnia 73 pażdziernika
2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w2017 ľoku - stanowi załqcznik
nr 7 do niniejszego protokołu.

b) Projekt UchwaĘ Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
u, wydatkach budżetu Powiatu Buskiego u, 20]7 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworrył dyskusję nad
projektem uchwały.



Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

uchwaĘ wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXI l32s lŻ01-7 Rady Powiatu w Busku - "Zdroju z dnia |3 października
2017 ľoku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku -
stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie Wieloletnie.i Prognozy Finansowej dĺa Powiatu Buskiego na lata 20l7-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - ZdrojuAndrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem

uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

uchwały wraz Z autopoprawką pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

:,",;;,0,,, 0

Uchwała Nr XxxI 1326 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |3 pażdziemika
2017 roku w spľawie zmiany uchwaĘ nr XXYl235lŻ0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 27 sýcznia2017 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2017-2030 - stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.



d) Proiekt Uchwaly Rady Powiątu u, Busku - Zdroju 'p sprawie udzielenia pomocy
.finansou,e.j Powiatouli Nakielskiemu na realizącję zadanią pn. ,,Modernizacja mo'sĺu
w mie.iscowości orle w ciqgu dľogi powiaĺowej nr ] 905C Liszkou,o-Mrocza".

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

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

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta pruez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- l5

przeciw - 0

wstrzymał się - l

Uchwała Nr xxXI 1327 /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 pażdziernika
2017 ľoku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na ľealizację
zadania pn. ,,Modernizacja mostu w miejscowości oľle w ciągu dľogi powiatowej nr 1905C
Liszkowo-Mľocza'' - stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

e) Projekt Uchwaly Rady
Zespołu opieki Zdrowotne.j

Przewodniczący Rady Powiatu
pľojektem uchwały.

Powiatu w Busku -

w Busku - Zdroju.

w Busku - Zdroju

Zdroiu w sprawie nądclnia Statutu

Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

W związku ztym, Że Radni
głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych

w głosowaniu:

nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta pÍzez Radę Powiatu

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uclrwała Nľ xxxl 1328 l20t7 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 paŹdziemika
2017 roku w spľawie nadania Statutu Zespołuopieki Zdľowotnej w Busku -Zdroju_ stanowi
załqcznÍk nr II do niniejszego pľotokołu.



fl Pro.jekt Uchwaly Rady Powiatu u, Busku - Zdroiu }t/ ,ĺpľawie przygoĺowanicl
i w'spĺilne.i realizacji proiekĺu partner.skiego pn' ,,Rev,italizacja miejscov,ości Gno.ino''.

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

W związku ztym, ze Radni nie zabierali głosu' Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta pÍzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

ulstľzymał się - 0

Uclrwała Nľ XxxI 1329 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 paŹdziernika
20lr7 ľoku w sprawie pľzygotowarria i wspólnej ľealizacii pľojektu partneľskiego pn.

,,Rewitalizacja miejscowości Gnojno'' - stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu'

Ad.9
Odpowieclzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. odpowiedzi na interpelacje Radnego Kamila Kaspeľcryka udzielił Starosta Buski Jerzy
Kolaľz, in1bľmując, iz złoŻone wnioski będą przedmiotem obrad przy konstľuowaniu pľojektu
budŻetu na ľok 20l8. Zainteresowane dofinansowaniem Parafie winny jednak w stosownym
czasie złoĘć jeszcze odpowiednie dokumęnty zgodnie z pľoceduľą konkuľsową.

Ad. 10
Spľawy rőŻne i wolne wnioski:

l. Starosta Buski Jerzy Kolarz przedstawił Infoľmację w sprawie złożonych oświadczeń
maiqĺkowych za 20] 6 ľok trlrzez osoby zobowiqzane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. ], 3
i 5 usĺawy z dnia 5 czeru,ca l998 ľoku o samoľzqdzie powiatowym.
Powyzsza infoľmacja w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 13 do niniejszego protokołu -
została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomoŚci.

Ż. Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek przedstawił Radzie Powiatu infoľmację
Wo.iewody Swiętokrzyskiego w spľawie oświadczeń majątkowych złoŻonych przez
Pľzewodniczącego Rady Powiatu wBusku -Z&oju oraz pÍzęz Starostę Buskiego.
Powyższa informacja w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu _
została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

3. Radni Rady Powiatu otrzymali kseľokopię
Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach

Uchwały Nľ 93/2017 VI Składu orzekającego
z dnia 28 wľześnia 20|7 ľoku w spľawie opinii

B



o i Il ĺbľIllac.j i o 1lI'zcbicglt r,l1,kĺlllirnia bLlclŻctLt l)orł'iittu
I lchrvała rł, bľzlrlictlirt statlĺlwit1cylĺ z.aIqcz.nik nľ I5
pl"I,c'/' Radę Polr,,iatu clcl wiaclonrości.

l}uskicgo zir l 1lĺilľocr'c 2017 ľoku. l'tlwyzsza
clo ninic.jszego pľotokołtt - została pľzy.ięta

^d. 
lt

Wobec zľcalizowania
wszystkim obccnym
w RLlsku - Zclľoju'

1'toľząclku obľzrcl. Przcwoclniczący Racly Powiatu Anclľzc.i Gąc1ck clzięktl|ąc
7'a udz.iał o goclz. l0.05 zanrknął XXXI Ses.ię Racly l)owialu

Na tylll pľotokół zakończotlo i poclpisano
l)ľotokĺil spĺlľząĺlzila:
l]lľhaľl l]allnś

l)okľaclnv pľzcbieg posicclzellia XXXI Ses.|i Racly Powiatu w Rttsku - Zclľoju. ktoľa odbyła się
w clnitt 13 paż'dz,icľnika 20l7 ľokLr zawicľa nagranic tlc1ostęplrionc na stľonie Riuletyrru lrl'fbľnlacji
I'}rrblicznc.j Staľostwa Powiatowcgo w Busku - Zclľoju.
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