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Pľotokól Nr xxXV l20l8
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju

któľa odbyla się w dniu 2 maľca 2018 roku
w sali konfeľencyjneĺ Staľostwa Powiatowego

w Busku _ Zdľoju

rv posiedzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku _ Zdľoju
Skaľbnik Powiatu - Aftuľ Polniak
Sekretaľz Powiatu - Jerzy Służa|ski
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

1. .lakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
Ż. Marek Lis - Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku - Zdroju
3' Helena Bebel - Dyľektoľ Domu Ponrocy Społeczne.i w Zboľowie
4. .Iustyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
5. .Iolanta Czymy - Dyrektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
6' Justyna Kapusta - Z-ca Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
7. Andľzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdľoju
8. Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół ]'echniczno - InÍbľmatycznych w Busku -

Zdroju
9. Wiesław Waga - Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
l0. Grzegorz Wojciechowski - Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spor1owego

w Busku - Zdroju
11' Tomasz Galant - Dyľektoľ I Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
12. Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
13. Arrdrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrunr Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju
|4. Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
15'Krzysztof Socha- PaIistwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku -Zdroju
l6. Stanisław Kozioł - Dyľektor Donru Pomocy Społecznej w Gnojnie
17. Tomasz Łukawski - Kieľownik WTZ pľzy Domu Ponrocy Społecznej w Gnojnie
18. Gľzegoľz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji



Poľządek obľad:

l. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľum'

3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu'
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działa|noścí za okľes pomiędzy sesjami.
6, Inteľpelacje i zapytania ľadnych.
7, Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku,

b) zmiany uchwały nľ XXXIV|350I2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
26 stycznía 20l8 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018 - 2030,

c) określenia zadan oľaz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na

realizację zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powiecie Buskim,

d) zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestľacyjnego ze względu na zmianę
adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki gmina
Busko - Zdrój,

e) zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu ľejestľacyjnego Ze względu na zmianę
adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Zborőw gmina
Solec _ Zdrőj,

f) wyraŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Innowacyjna
edukacja - nowe możliwości zawodowe'o w ramach Pľogľamu opeľacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 _2020,

g) wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do rea|izacji pľojektu
pn. ,,Bliżej Europy, bliżej sukcesu'' w ramach pľogľamu Erasmust,

h) wyľażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do ľealizacji pľojektu
paľtneľskiego ,,Rodzina Wspólna Troska'' w ľamach osi Pľioľytetowej
9 -'WŁączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.l - Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Wojewődztwa
Świętokľzyskiego na lata 2014 _2O2O,

i) przyjęcia Powiatowego Pľogľamu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim
na lata 2018 -2020,
wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem'
wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanię części
nieľuchomości w najem,

i)

k)



8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Stľaży Rybackiej okľęgu Kieleckiego Polskiego
Związku Wędkaľskiego oraz Spľawozdanie z działalności Społeczne.i Stľazy Rybackiej
Powiatu Buskiego zaŻ017 rok'

9, Infoľmacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Z&oju o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego za2017 ľok.

10. Infoľmacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdroju
o stanie bezpieczenstwa na teľenie Powiatu Buskiego w zakľesie ochľony przeciwpożarowej
za20|7 ľok.

ll. Spľawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeristwa i Poľządku
w Busku - Zdrojuza2}l7 rok.

12. Informacja Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego
utrzymania dľóg na dľogach powiatowych w sęzonie zimowym 20l7l20l8. Stan na dzien
14,02.2018 r.

13. odpowiedzi na interpelacje i zapytania ľadnych.
14. Spľawy rőŻne iwolne wnioski.
l5. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obľadom pľzewodniczył Andľzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz. 10.00 otwoľzył XXXV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju.

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestníczy 18 Radnych' co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
l9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oruz decyzji - listy
obecności ľadnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqcznikí nľ I i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kaspeľczyk, uzasadniając, zgłosił wniosek
o wpľowadzenie do poľządku obľad w pkt 7 po liteľze ,rk'' liter ,,l'' , ,rm'' w bľzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

,,l'' pozostawienia bezľozpoznania anonimowej skargi na działalność Staľosty Buskiego.

,rm" rozpatrzenia skaľgi na działalność Staľosty Buskiego.

Innych pľopozycji zmían porządku obrad nie zgłoszono'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne wnioski
dotyczące zmiany w porządku obrad, w pľzytoczonym wyŻej bľzmieniu.



W/w poszczególne wnioski dotyczące zmiany w porządku obľad, zostały pľzyjęte przez Radę
Powiatu wodrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów _ na l8 Radnych obecnych na sali:

za - 18

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

Na wniosek Przewodniczącęgo Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obľad wraz
z pľzyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

u,stľzymał się - 0

Ad.4
Pľotokół Nľ XXXIV| 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 stycznia 2018
ľoku został prryjęty ptzez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na
18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 26 sýcznia 2018 ľoku
do 2 marca 2018 ľoku, pľzedstawił Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz, W okresie tym
Zarząd odbył 4 posiedzenia.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi
załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Ad.6

Inteľpelacje i zapyÍania Radnych:

1. Radny Jaľoslaw Jawoľski - złoĘł podziękowanie za dobľą i spľawną oľganizację impľezy
wľęczania Nagľód Starosty Buskiego w dziedzinie kultury ťlzycznej, w której ľównież sam

uczestniczył. Radny wyraził nadzieję na oľganizacje w/w impľezy również w ľoku bieŻącym'
bowiem była ona baľdzo dobľze odebľana zaľówno w śľodowisku spoľtowców jak i kibiców



Ponadto Radny zwrocił się z pľośbą o udostępnienie Regulaminu ptzyznawania Nagľód w w/w
zakľesie.

2. Radny Jacek Wach - zgłosił ďw inteľpelacje:

2.1. Radny zwľócił się z prośbą o utwaľdzenie kruszywem pobocza drogi powiatowej w sołectwie
Kołaczkowice na odcinku od sklepów w kierunku garażu oSP.

2.2. Radny zwľócił się z prośbą o inteľwencję w GDDKiA w Kielcach w spľawie odśnieżania

chodnika przy drodze kľajowej w miejscowości Mikułowice.

Ww inteľpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

3. Radny Ludomiľ Leszczyńskĺ ĺ Radny Kamil Kaspeľcryk złoĘli interpelację w formie
pisemnej, dotyczącą ľemontu chodnika w miejscowości Mietel przy dľodze krajowej Nr 73. Radni
wnioskują o wystąpienie do GDDKiA w Kielcach w sprawie ľemontu ilw chodnika, który uległ
zniszczeniu i stwarza niebezpieczeństwo dla urytkowników ruchu.

Ww interpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqczník nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesieľi
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

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

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wÍaz z autopoprawką pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wľazz autopopľawką została podjęta przez
Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nľ XXXV l 357 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018
roku w sprawie pľzeniesień wwydatkach budzetu Powiatu Buskiego w2018 roku - stanowi
załqcznik nr ó do niniejszego pľotokołu.

b) Projekĺ Uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany
uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26 sýcznia 20]8 roku w sprawie ĺľieloletniej Prognozy Finansowej dlą Powiatu
Buskiego na lata 2018 - 2030.

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

Przewodniczący Zaruądu Jeľzy
uchwĄ'

W związku z tym, że pozostali
uchwały wľaz Z autopopľawką

Na 18 Radnych obecnych na sali
Radę Powiatu w głosowaniu:

Kolaľz omówił autopoprawkę wprowadzoną do ilw pľojektu

Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
pod głosowanie.

posiedzeń, Uchwała wrazZ autopopľawką została podjęta przęz

za - 18

przeciw - 0

ulsĺľzymął się - 0

Uchwała Nľ xxxv / 358 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 2 marca 2018
roku w sprawie zmiany uchwały nľ XXXIV 1350lŻ018 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
26 stycznia 20l8 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2018_2030- stanowi załqczniknr 7 do niniejszego pľotokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie okľeślenia
ządań oľaz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych, przypadajqcych według algoryĺmu w 20l8 roku na realizację
ządąń z zaĺĺresu rehabilitacji zav,odou,ej i społecznej osób niepełnosprau,nych
w Powiecie Buskim.

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

projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:



zą - ]8

przeciu) - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxv l 359 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca20|8
roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnospľawnych, pľzypadających według algorytmu w 20l8 roku na ľealizację zadan
z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim -

stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) Projekĺ Uchv,ały Rady Pov,iaĺu w Busku - Zdroju v) sprav,ie zwolnienia
z opłaty za ylydanie dowodu rejestľacyinego ze względu na zmianę adresu
spowodowanq nadąniem nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki gmina
Busko - Zdrój.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie'

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

pľzecivl - 0

u,sÍrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxv l 360 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marcaZ}l9
roku w spľawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestľacyjnego Ze względu na zmianę
adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki gmina Busko - Zdrőj -

stanowi załqcznik nr 9 do niniejSzego pľotokołu.

e) Projekĺ Uchu,ąly Rady Poląliątu w Busku - Zdľojtl w spľawie mvolnienia
z opłaý za ylydanie dou,odu re.jesĺracyjnego Ze u,Zględu na zmianę adresu

spowodou,anq nadaniem nązw ulicom w sołectwie Zboróv, gmina

Solec - Zdrĺij,

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W związku z tym, ze Radni nie zabierali głosu' Pľzewodni czący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.



Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została ptzyjęta pÍZeZ Radę Powiatu
w głosowaniu:

zą - ]8

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxv l 36l l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca}Oll
roku w spľawie zwolnienia zopłaÍy za wydanie dowodu rejestľacyjnego Ze względu na zmianę
adľesu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Zboľőw gmina Solec - Zdrőj - stanowi
załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

fl Projekl Uchu,ąły Rady Powiatu w Busku - Zdro.ju w sprawie wyrażenia
woli pľzystqpienia Powiaĺu Buskiego do pro.jektu pn. ,,Innou)ocyjna edukacja - nowe
możliwości zau,odo\Ąle" w ramach Programu operacyjnego ĺľiedza Edukacja
Rozv,ój 20]4 - 2020.

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

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod
głosowanie'

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta prZęZ Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wslľzymał się - 0

Uclrwała Nľ xxxv l 362 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018
ľoku w spľawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Innowacyjna
edukacja - nowe możliwości zawodowe'' w ľamach Progľamu opeľacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 _ 2020 - stanowi załqczník nr ] ] do niniejszego pľotokołu.

g) Projekĺ Uchwaĺy Rady Powiatu w Busku - Zdroju v, sprawie wyrażenia
woli przystqpienia Powiatu Bu.skiego do ľealizacji projekĺu pn. ,,Blizej Europy,
blizej sukcesu" w rąmąch programu Erasmus+.

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

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



Na l8 Radnych obecnych

w głosowaniu:
na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta pÍZez Radę Powiatu

za - 18

pľzeciw - 0

ws|rzymal się - 0

Uchwała Nľ XxxV l 363 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018
ľoku w sprawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn.,'Bliżej
Euľopy, bliŻej sukcesu'o w ľamach progľamu Eľasmust - stanowi załqczník nr 12 do niniejszego
pľotokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju u) sprawie wyrażenia
zgody na pľzystqpienie przez Poyviat Buski do realizacji projektu parĺnerskiego
,,Rodzina ĺľspólna Troska" w ramąch Osi Prioryteĺowej 9 - ĺľłqczenie społeczne
i v,ąIka z ubĺjstv,em, Poddziałanie 9,2. ] - Rozu,ój wysokiej .iakości usłl.lg społecznych
Regionalnego Programu operacyjnego Wojewĺ)ĺlztwa Święĺokrzyskiego na ląta
20t4 - 2020.

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

pľojektem uchwały'

W związku z Íym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod
głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została przyjęta pÍZeZ Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

Przeciu, - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxv l 364 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018
ľoku w sprawie wyľażenia zgody na pľzystąpienie przez Powiat Buski clo ľealizacji pľojektu
paľtnerskiego ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' w ľamach osi Pľioľytetowej 9 -'Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem' Poddziałanie 9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 - Ż02O -
stanowi załqcznik nr ,l-l do niniejszego pľotokołu.

Đ Projekĺ Uchu,aly Rądy Powiąttl u, Busku - Zdľo.ju lý sprawie przyięcia
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zasĺępczej w Powiecie Buskim ną ląĺa
2018 - 2020.



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

projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nię zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxv 1365 lŻ018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2marca20l8
ľoku w spľawie przyjęcia Powiatowego Pľogľamu Rozwoju Pieczy ZasÍępczej w Powiecie
Buskim na lata 2018 _ 2020 - stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

j) Proiekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia
zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddąnie części nieruchomości
w najem.

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

W związku z tym, Że Radni nie zabięľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod
głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 18

pľzeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxv l 366 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż marca20|8
roku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem - stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego protokołu.

k) Pľo.iekĺ Uchv,ały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyľażenia
zgody dla powiatowej .iednclstki organizacyinej na oddanie części nieruchomości
u, nąjem'

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

pľojektem uchwały.

t0



W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniazący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała został.a pľzyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsĺľzymał się - 0

Uchwała Nr xxxv ĺ367 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca2}l8
ľoku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjĺej na oddanie części
nieľuchomości w najem - stanowi zalqczník nr 16 do niniejszego protokołu.

l) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie
pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Starosty Buskiego.

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

pľojektem uchwały.

W zwipku ztym, że Radni nię zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

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

zą - ]7

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz nie był obecny na sali posiedzeń w tľakcie głosowania.

Uchwała Nr xxXV 1368 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż marca}}lł
roku w spľawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skaľgi na działalnośi Staľosty
Buskiego _ stanowi załqczník nr 17 do niniejszego pľotokołu.

m) Projekĺ Uchwały Rady Powiątu '|Ą) Busku - Zdroju
rozpatrzenia skargi na dziąłalność Starosty Buskiego.

w sprawte

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

projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.
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Na l7 Radnych obecnych

w głosowaniu:
na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

za - 17

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz nie był obecny na sali posiedzeń w tľakcie głosowania.

Uchwała Nr xxXV 1369 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 2 maľcaŻ}l8
ľoku w spľawie rozpatľzenia skaľgi na działalność Staľosty Buskiego - stanowi załqcznÍk nr I8
do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Spľawozdanie z dzíałalnoŚci Społecznej StraŻy Rybackiej okľęgu Kieleckiego Polskiego Związku
Wędkarskiego oÍaz Spľawozdanie z działalności Społecznej StľaŻy Rybackiej Powiatu Buskiego za
2017 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqczniki nr 19 i 20 do niniejszego protokołu zostały
pľzyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek o godz. ll.05 ogłosił S-minutową przerwQ, a Po
wznowieniu porządku obľad pľzystąpiono do ľealizacjo pkt 9 poľządku obľad.

Ad.9
Infoľmacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa
i poľządku publicznego na teľenie Powiatu Buskiego za 2017 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu _ zostałaptzyjętaptzęzRadę Powiatu do wiadomości.
Ww infoľmacja przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej.

Ad. l0
Infoľmacja Komendanta Powiatowego Państwowej
o stanie bezpieczeństwa na teľenie Powiatu Buskiego
2017 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22

Stľaży Pozarnej w Busku - Zdroju
w zakľesie ochľony przeciwpożaľowej za
do niniejszego pľotokołu - zostałaprzyjęta

przez Radę Powiatu do wiadomości.
Ww infoľmacja pľzedstawiona została w foľmie pľezentacji multimedialnej.

Ad. 11

Spľawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Poľządku
w Busku - Zdľoju za 2017 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego
pľotokołu - została przyjęta ptZęZ Radę Powiatu do wiadomości.
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Infoľmacja Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego
utrzymania dľóg na dľogach powiatowych w sezonie zimowym Ż017120|8 - stan na dzień
|4.02.2018 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu - została
przyięta ptzez Radę Powiatu do wiadomości'

Ad. l3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. l. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał Radnemu Jaľoslawowi Jawoľskiemu
Regulamin pÍZyznawania Nagľód Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej, infoľmując
jednocześnie, iŻ wszystkie te dokumenty są dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych na

stľonie BIP Staľostwa Powiatowego.

Ad. 2.1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na interpelację

Radnego Jacka Wacha w spľawie utwaľdzenia kľuszywem pobocza drogi powiatowej w sołectwie
Kołaczkowice na odcinku od sklepów w kieľunku gaľażu oSĘ Pľzewodniczący Zarządu Jerzy
Kolaľz zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - ZdrojuKrzysztoťa Tułaka'

Ad, 2,2. oclpowiadając na interpelację Radnego Jacka Wacha doÍyczącą odśnieŹania chodnika
przy dľodze kľajowej w miejscowości Mikułowice, Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Ko|arz
pointbľmował, iŻ zostanie ona pľzekazana zgodnie z wolą Radnego do GDDKiA w Kielcach,
celem rozpatrzenia.

Ad. 3. odpowiadając na wspólną inteľpelację Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego i Radnego
Kamila Kaspeľczyka dotyczącą remontu chodnika w miejscowości Miete| ptzy dľodze kľajowej
Nľ 73, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinťoľmował, iz zostanie ona pľzekazana zgodnie
z wo\ą Radnych do GDDKiA w Kielcach, celem rozpatrzenla.

Ad. 14
W spľawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radni Rady Powiatu otľzymali Uchwałę Nr 35/20l8 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Kielcach z dnia 9lutego 2018 roku w spľawie opinii o pľawidłowości
planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego oľaz Uchwałę Nr 3612018 VI Składu oľzekającego
Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2018 ľoku w spľawie możliwości
sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uclrwale budzetowej Powiatu Buskiego na 2018

rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr 25 do niniejszego protokołu.
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Ż. w ocl1lowieclz.i rla zapytarrie I{aclnegĺl I{ĺllrralla I)Lrcly. I)yľcktoľ ZcspolLr ()picki Zclľowotnc.i

w I]tlsktl - Zclro'iu Gľz'cgol'z l,asak 1lĺlinĺbľnlował. iż. skiel'owilllĹl ztlstała oclpowicclŹ na wlritlsek

Wojcwocly Świętokľzyskiego oclnoślric occny pÍzcz Dyľektoľĺlw Szpitali wclľażanc.i ľc1bľIl-ty słrrŹby

zclľowia. l)yľektoľ ZoZ' podkl'eślił, iz czu.ie się częściowo oszukany wclľażaną ľcĺbľmą' Z'ałoŻenla

ľel-ormy były baľdzo dobľe, tylc, żc nic zostały one wclľozone w ocetlic Dyľektoľa nawet w 5O(%.

Nicktóľe szpitale dostały pieniąclzc. choć nic powinny ich clostać, bowienr riie spełniały waľr-rnków.

Nie pocljęły w)/Zwania, tľucltt i wyrz'ccz'cli, a lrrilrro to otľzynrały takie sanro cloĺlnatrsowanic.

I)owyŹszc było takŹc poclnosz-oIrc rł'cĺniu r,vczoľtr.jszylrr poclczzts Ktllrwenttt Staľostĺiw. w któľynr

uczesttriczyłir ľtiwtlież. Dyľcktoľ Świętokľzyskicgo oclclziału NIlZ.

Ponadto l)yľektoľ ZO'/' Grzegoľz Lasak poinÍ'oľnrował' iŻ niedługo stanienry pľzed pewtlym

dylernatem , związ'anynl Z Llstawą, któľa poclnosi pułap wynagľodzeri clla lekaľzy.

Ad. 15

Wobcc zl'ctlliz.owania poľząclku obľacl. I'ľzcwoclniczący I{acly Powitlttt Anclľzcj Gądck clziękując

\Ą/szystkilll obecnylri za udz'iał o godz' 12.40 zanlknął XXXV Scs.ję Racly Powiatu
w Busku - Zclľoiu'

Na tym pľotokół zakoticzol'lo i podpisano.
l)rotĺlkĺił spĺlľz4ĺlzila:
l]arlraľa l]allaś

Dokłaclny przebicg posicclzcnia XXXV
w drriu 2 nlaľca 20lĺ] ľoku zawicľa
Publicznej Staľostwa Powiatowego w

Ses.ji Rady Powiatu w Busku - Zclľojtl, która oclbyła się

nagľanic uc1ostępnionc na stľonie Biuletynu Inĺbľmac.ii

Busktt - Zdľo.jtl.
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