
Znak: BR. 0002.2.XI.20 I 9

Pľotokól Nr XI /2019

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
któľa oĺlbyla się w dniu 26 września Ż019 roku

w sali u"'*'ľ'Ĺľ.'l" Ťäffi 
Powiatowego

w Sesji udzial wzięli:

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

Pľzedstawiciele Państwowego Gospodaľstwa Wodnego Wody Polskie: Z'caDyľektoraZaľządu

Z|ewni w Kielcach oraz Kieľownik Nadzoľu Wodnego w Busku - Zdľoju

Dyľektoľzy jednostek oľganizacyjnyclr powiatu oľaz służb, inspekcji i stľaży

Radca Prawny oľaz Naczelnicy Wydziałów Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju

Pľzedstawiciele dľużyn spoftowych w związku z wręczeniem puchaľów w Tuľnieju Szkół

Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł ,,Najlepsi w spoľcie'' w roku szkolnym

201812019
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzędstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Listy obecności ľadnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqczníki nľ I í 2 do niniejszego

pľotokołu.

Poľządek obľad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quoľum'

3. Pľzyjęcie poľządku obrad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z X Sesji Rady Powiatu'

5. Wľęczenie puchaľów w Tuľnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł

,,Najlepsi w spoľcie'' w ľoku szkolnynr 201812019.

6' Spľawozclanie Zaľządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Btrsku - Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu

Buskiego w 2019 roku.

8. Poctjęĺ;ie uolrwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie przcniesień w wydatkach buclżetu

Powiatu Buskiego w 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľo.iu w spľawie zmially uchwały

Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z. dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie

Wieloletnie.j Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - Ż030.



T2,

13.

14.

19.

20.

15.

16.

17.

t8.

l0' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały
Nľ XXVIIIl2'70l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia25 maja 2017 ľoku w spľawie
okľeślenia jednostek budzetowy ch, żrődeł dochodów gľomadzonych na wydzielonym ľachunku

i ich przeznaczęnia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
ľachunków dochodów.

1l. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany Statutu Powiatu
Buskiego.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany Statutu Powiatowego

Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju'
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały

nľ XXXIV|8612002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie

utwoľzenia oraz nadania statutu Powiatowemu ośrodkowi Doľadztwa i Doskonalenia

Nauczycieli w Busku - Zdľoju.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmíany uchwały

nľ Vli38l201l Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w spľawie

przyznawania nagľód Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały

nľ YIl39lŻ0|l Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 201l ľ. w spľawie

przyznawania nagród i wyľóżnień Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury ťlzycznej.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały

ĺlr YIl40l2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 201 l ľ. w sprawie zasad i trybu

przy znaw ania i pozbawiania Stypendium Spoľtowego Staľosty Buskiego'

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie ustalenia

Regulamin:u przyznawania niektórych składników wynagľodzenia nauczycielom zatľudnionym

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonychprzez Powiat Buski.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie stwierdzenia

przekształcenia Powiatowego ośľodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku -

Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika

w Busku - Zdroju.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie określenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli, o któľych ffIowa w aft. 42 usl' 7 pkt 3 lit.

a, b i d ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie trybu udzielania i rozliczania

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu pľzeprowadzania kontľoli

pľawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2l ' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Z&oju w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej

jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem'

22' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wytaŻeniazgody dla powiatowej

jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.

23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej

jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

24. Infoľmacja o pľzebiegu rea\izacji planu f,lnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju za I półrocze 2019 ľoku.

25. Infoľmacja o pľzebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I pőłľocze Ż0l9 ľoku.



26. Infoľmacja o kształtowaniu się Wieloletniej Pľognozy Finansowej
Buskim w I półľoczu 2019 ľoku.

27. Spľawozdanie ľoczne z dział'aŕĺ podejmowanych w roku 2018 na obszarzę administľowanym
przezPaństwowe Gospodaľstwo'Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju.

28. Sprawozdanie roczne z działan podejmowanych w roku 2018 na obszatze administrowanym
przezPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach.

29. Sprawozdanie tocznę z działan podejmowanych w roku 20l8 na obszarze administrowanym
przezPaństwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu.

30. Spľawozdanie roczne z działan podejmowanych w ľoku 20l8 na obszarzę administrowanym
przezPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie.

3l. Spľawozdanię ľoczne z działan podejmowanych w ľoku 20l8 na obszarze administľowanym
przezPaństwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie - Nadzóľ Wodny w Jędrzejowie'

32. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju na temat real'izacji
zadan z zaktesu modeľnizacji i ľemontów dľóg powiatowych w 2019 roku.

33. Spľawy ľőŻne i wolne wnioski'
34. Zamknięcie Sesji Rady Powiatrr'

Ad. I

obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz. 12'00 otwoľzył XI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Pľzewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek

infoľmacyjny wynikaj ący z aft. l3 ogólneg o rozpoľządzenia o ochronie danych, poinfoľmował, iŻ:

w Busku - Zdroju jest Staľosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku -

Zdľoju.

ľealizacji obowiązku tľansmitowania i ľejestľacji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za

pomocą urządzen rejestľujących obľaz i dŹwięk oľaz ich udostępniania na podstawie art. l5

ust. la ustawy zdnia 5 czeľwca l998 ľ. o samoľządzie powiatowym'

go na stľonie inteľnetowej administľatoľa oraz na dľzwiach sali, w któľej odbywają się

obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

^d.2
Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecllośoi aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (1 Radna uczestniczyła w Sesji od godz. 72,40, l Radny

nieobecny), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącęgo 19 osób stanowi quorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji'

w Powiecie



Ad.3
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, na wniosek Pľzewodniczącego Komisji skaľg'

wniosków i petycji Piotra Wąsowicza - załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu _ zgłosił

wniosek o wpľowadzenie do porządku obrad po punkcie 23 punktu 24 wbľzmieniu:

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie rczpatrzenia skargi na

Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku 'Zdroju.
Pozostałe punkty pozo staj ą bęz zmian z zachow an i em ci ągło śc i numeľacj i.

Innych propozycji zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Przewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek

w przytoczonym wyżej brzmíeniu'
za - 17

przeciw - 0

' wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodni czącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obrad wraz

z pľoponow aną wy Żej zmianą został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 17

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nľ Xl 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 ľoku

został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Przewodniczący Rady PowiatuAndľzej Gądek orazPtzewodniczący Zaľządu Powiatu Jerzy Ko|aru

w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju wľęczyli Puchary w Turnieju Szkół

Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł ,,Najlepsi w sporcie'' w ľoku szkolnym

Ż01812019.

Lista szkół nagľodzonych _ stanowi załqczník nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Nastqpiły gratulacje.



Ad.6
SprawozdaníeZarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj.od dnia

dnia 26 wľześnia 2019 roku, przedstawił Pľzewodniczący
W okresie tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie

załqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu.

8 sierpnia 2019 roku do

Zarządu Jerzy Kolrarz.

międzysesyjnym, stanowi

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabieľali: Radny Jan Bar1osik, Radna Teľesa Kľupska, Radny

Tadeusz Jewiarz, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Staľosta Buski Jerzy Ko|arz.

Radny Jan Bartosik stwieľdził, iż w wypowiedziach Staľosty przewija się ciągĘ brak apľobaty

w zakresie działań podejmowanych pľzez obecny Rząd. Radny zarzucił bľak obiektywizmu

w wypowiedziach Staľosty. Przypomniał teŻ o złej kondycji finansowej ZoZ w Busku - Zdroju

w latach popľzednich, gdy rosło zadłużenie szpitala. Radny popľosił o podanie wysokości

dochodów Powiatu Buskiego z PIT i z CIT za 2015 i za 20l8 rok'

Radna Teresa Krupska stwieľdziła, iż wypowiedzi Staľosty nacechowane Są wpľowadzaniem

elementów niepokoju i strachu. Tak było w przypadku spľaw z zakłesu oświaty, teraz spľaw

z zakresu służby zdrowia. W wypowiedziach Staľosty przewija się polityka. Radna zwrőciła

uwagę' iż obecnie realizowanych jest wiele inwestycji ze wsparciem ze strony Rządu. Należy

obiektywnie oceniać sytuację, a nie wpľowadzac niepokój wśród mieszkańców.

Staľosta Buski Jeľzy Kolarznie zgodził się z wypowiedzią Radnej Teľesy Kľupskiej' Nie pľowadzi

polityki, bo nigdzie nie kandyduje. Nie stľaszy, lecz staľa się rzetelnie inťormować o ľealiach

i przedstawiać informacje w opaľciu o ogólną sytuację w Polsce. Zaznaczył również, iz wiele

inwestycji ze wspaľciem ze strony Rządu ręalizowanych było również w poprzednich kadencjach.

odnośnie zapytania Radnego Jana Bartosika dotyczącęgo wysokości dochodów Powiatu z PIT

i z CIT w 20l5 i w 20l8 ľoku' Starosta przekazał powyŻsze dane, infoľmując jednocześnie, iż są to

dane ogólnodostępne zamieszczane na stronie BIP Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju.

Radny Tadeusz Jewiaľz zabľał głos w sprawie połączeń autobttsowych' Stwierdził, íz w soboty

i niedziele po godzinie l5.00, z Jego terenu brak iest połącze'h z miastem Busko - Zdroj.

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek nawíązał do głośnej spľawy przywrocenia

połączenia autobusowego ľelacji Szczucin _ Nowy Korczyn - obecnie nieľentownego. Zwrócił

również uwagę na niezrozumiałe dla Niego ztőŻnicowanie wysokości dofinansowania ľemontów

dróg w poszczególnych gminach Powiatu Buskiego.

odnośnie uwagi Radnego Tadeusza Jewiarua Starosta Buski Jerzy Kolaľz stwieľdził, iz

pľZywľacanie połączeń autobusov\ych musi być popľzedzone szczegőłową analizą. Uruchomienie

dodatkowych kursów musi być uzasadnione i ekonomiczne.



Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2019 ľoku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

uchwały wtaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XI l t04 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 wrzęśnia 2019
ľoku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - stanowi załqcznik
nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 20]9 ľoku'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w projektu

uchwały'

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

uchwały wtaz Z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wsĺľzymał się - 0

Uchwała Nľ XI l t05 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 wľześnia 2019

roku w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - stanowi

załqczník nľ 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchu,ały Nr IV/34/2019

Rady Powiątu w Busku - Zdľoju z dnia 25 sýcznia 20]9 rokuw sprawie ĺľieloletnie.j Prognozy

Finansowej dla Powiatu Buskiego na ĺaĺa 2019 - 2030'



Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz onrówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały wraz Z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI l 106 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019
ľoku w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2019 - 2030 - stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l0
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu w 'sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/20]7
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 20]7 roku w sprawie olcreślenia jednostek
budzeĺowych, źródeł dochodĺjw gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporzqdzania planów finansowych d\a wydzielonych ľachunków dochodów,

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

w'strzymał się - 0

Uchwała Nľ XI l l07 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 wľześnia 2019
ľoku w spľawie zmiany uchwały Nľ XXVIII/270|20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
25 maja 2017 ľoku w spľawie okľeślenia jednostek budzetowych, Żrődęł dochodów gľomadzonych
na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzanía planów
finansowych dla wydzielonych rachunkÓw dochodów - stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego
protokołu.



Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdro.iu w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały'

W związku z tym, Że Radni nie zabiera|i głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwaĘ pod głosowanie.

Uchwała został'a ptzyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - l

Uchwała Nr XI l l08 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019
roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego - stanowi załqczník nr I0 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 12

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Pľzęwodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały'

W związku z tYm, Że Radni nie zabięral^i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwaĘ pod głosowanie.

Uchwała został'a przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XI t l0g l20lg Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 września 2Ol9
ľoku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju -

stanowi załqcznik nr II do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIill86/2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r w sprawie utworzenia
oľaz nadania statutu Powiatowemu ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieĺi w Busku -

Zdroju.



Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzęwodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pruez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019
XXXIVI86|2002 Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia
oraz nadania statutu Powiatowemu ośrodkowi Doradztwa
- Zdroju _ stanowi załqczník nľ 12 do niniejszego

Uchwała Nr XI l l|0 l20l9 Rady
roku w sprawie zmiany uchwały nr
26 maja2002 r. w spľawie utwoľzenia
i Doskonalenia Naucrycíeli w Busku
pľotokołu.

Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Powiatu v, Busku
nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.

Zdroju w sprawie zmiany uchwały
25 lutego 201] ľ w sprawie przyznawania

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została prryjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

pľzeciw - 0

wstrzymal się - 2

Uchwała Nľ XI l |11 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 wrzęśnia 20|9
ľoku w spľawie zmiany uchwały nr YIl38l20l l Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego

20ll r. w sprawie ptzyznawania nagľód Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury - stanowi

zalqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. ls
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr VI/39/20Il Rady Powiaĺuw Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 201l r. w sprawie przyznawania
nagród i wyróznień Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, Żę Radni nie zabíerali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie'



Uchwała zostala przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zĺl - ]7

przeciw - 0

wstrzymał się - l
Uchwała Nľ XI l |12 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019
roku w sprawie zmiany uchwały nr YIl39lŻ011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego

201l ľ' W Spľawie ptzyznawania nagród i wyľóżnień Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury
ťlzycznej - stanowi załqczniknr 14 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiąĺu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr VI/40/20lI Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnią 25 ll'ltego 20]] r. w sprawie ząsad i trybu
przyznawania i pozbawianią Stypendium Sportowego Staľosý Buskiego.

Pľzewodnicząoy Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Radny Jan Baľtosik zwrócił uwagę na zapis w w/w projekcie uchwały mówiący, íŻ: decyzja
Zarzqdu Powiatu w spľawie przyznania stypendium jest ostateczna i nieodwołąlna' Zdaniem
Radnego ľównież Rada Powiatu winna mieć decydujący głos w tej sprawie.

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jeľzy Kolaĺz udzie|ił stosownych wyjaśnień. Jego

zdaniem wniosek Radnego jest bezzasadny. W/w uchwała w tej Íbrmie funkcjonuje od 20l l ľoku.

Gdy wniosek o przyznanie stypendium spełnia określone kryteria, to nie ma podstaw foľmalno-
pľawnych' by Zarząd Powiatu odmówił przyznania stypendium. Ponadto w tej kwestii również

Komisja Rewizyjna ma możliwości kontľolne.

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

uchwały pod głosowanie,

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]4

pľzeciw - l
wstrzymclł ,się - 3

Uchwała Nr XI l ll3 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019
ľoku w spľawie zmiany uchwały nrY|l40l20l1 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia 25 lutego

2011 r. w sprawie zasad i trybu pÍZyznawania i pozbawiania Stypendium Spor1owego StarosĘ
Buskiego - stanowi załqcznik nr I5 do ninieiszego pľotokołu.

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprau,ie ustąĺenią Regulaminu
pľzyznawania niektórych skłądników v,ynagľodzenia nauczycielom zatrudnionym v) szkołach
i pĺacĺiwkach oświatovlych prowadzonych przez Powiąt Buski.

t0



Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

Radny Jan Baľtosik zgłosił swoje uwagi do w/w projektu uchwały. Poinformował, iŻjest po
konsultacji z przedstawicielami Związkőw Zawodowych. Jego zdaniem ilw Regulamin powinien
okľeślaó kryteľia i tryb, a w tym dokumencie tego nie ma. Pominięta zostałateż stľona społeczna,
cryli Związki Zawodowe'
odnośnie dodatku funkcyjnego dla osoby zastępującej dyľektora, Radny zgłosił wniosek o zmianę
zapisu - po upływie 30 dni na zapis po upływie ]4 dni.

Starosta Buski Jeľzy Kolatz uznał wniosek Radnego za bezzasadny, bowiem pľZyznanie dodatku
funkcyjnego powinno doýczyć, dłuŻszej niŻ 14 dni nieobecności dyrektoľa. Ponadto stwierdził, iż
tam gdzie wymagana jest opinia Związkőw Zawodowych, tam jest to na każdym etapie
ľespektowane.

Radna Teresa Kľupska - odczytała treśĆ, załącznika - infoľmacji na temat pľocesu uzgodnieniowego
ze Związkami Zawodovvymi dotyczącego Ww Regulaminu. Zwrőciła się z pytaniem jakie postulaty
zostały prryjęte, a jakie zostały odľzucone.
Stosownych wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jana Bar1osika w spľawie zmíany
zapisu po upływie 30 dni na zapis po upływie ] 4 dni:

za-3

pľzeciw - l0

wstrzymał się - 5

ĺľniosek zostął odrzucony'

Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 13

pľzeciu, - 0

wsĺrzymał się - 5

Uchwała Nľ XI l 114 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019
ľoku w spľawie ustalenia Regulamin'U przyznawania niektórych składników wynagrodzenia
nauczycielom zatľudnionym w szkołach i placówkach oświatowych pľowadzonych przez Powiat
Buski- stanowi zcłqcznik nr I6 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Pľojekt Uchu,ąły Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia pľzekształcenia
Powiątowego ośrodka Dolĺsztaĺcąnią i Doskonalenia Zau,odowego u, Busku - Zdroju wchodzqcego
w skłąd Zespołu Szkĺjł Ponaclpodsĺawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdro.iu'



Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Żę Radni nie zabieĺa|i głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 17

pľzeciv,- 0

wstrzymał się - 0

l Radny obecny niegłosujący

Uchwała Nľ XI l 115 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019
roku w spľawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Busku - Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik nľ I7 do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia Ęgodniowego
obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d
ustawy z dnia 26 sĺycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

W związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Radni nie zabíerali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

Przeciu''0
ul'sĺľzymał 'ĺię - ()

Uchwała Nr XI / 116 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 wrzęśnia Ż0|9
ľoku w spľawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzin zajęć nauczycie|i,
októrychmowawart.4Żust,7pkt3lit.a,bidustawyzdnia26stycznia1982r.-Karta
Nauczyciela - stanowi załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu'

Ad.20
Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie tľybu udzielania i rozliczanią
dotac.ji dla niepublicznych szkół i placóu,ek ośvliatowych oľaz trybu przeprov,ądzanią kontroli
prav,idłowości ich pobrąnia i wykoľzystania.
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Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Żę Radni nie zabięrali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

w.strzymał się - 0

Uchwała Nľ XI l ll7 1201'9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019
ľoku w spľawie trybu udzielaniá i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych oraz trybu pľzeprowadzania kontľoli pľawidłowości ich pobľania i wykoľzystania -

stanowi załqczník nr 19 do niniejszego protokołu.

4d.21
Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Baľtosika, Staľosta Buski Jerzy Kolarz przekazał
informację w zakľesie wysokości czynszőw za vłynajem, dotyczącą obecnej i dwóch kolejnych
uchwał. Poinfoľmował jednocześnie, iż w kolejnych uchwałach wysokości stawek czynszľ
wpisywane będą do uzasadnięnia projektu uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XI l 118 1201,9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września Ż0l9
roku w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego protokołu.

Ad.22
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dĺa
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľtlchomości w najem'
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Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanle'

Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľZeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XI l ll9 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 26 września 2019

ľoku w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem - stanowi załqczník nr 21 do niniejszego protokołu'

Ad.23
Projekt Uchwały Rady Powiatu
powiatowej j ednostki organizacyj nej

Przewodniczący Rady Powiatu

Przewodni czący Komisji skarg,

pľojektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali
uchwały pod głosowanie.

Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
oddanie części nieruchomości w najem.

Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

wniosków i petycji Piotľ Wąsowicz odczytał uzasadnienie do w/w

Radni nie zabieľali głosu' Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

w

ną

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zct - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XI l l20 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019

ľoku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Ad.24
Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu w sprawie ľozpatrzenia skargi na

Dyrekĺora Zespołtl opieki ZĺJrou,otne.f v, Btłsku - Zdro'itł.
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Uchwała została pľzyjęÍa przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr XI l 12| l20I9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 26 vłrzęśnia 2Ol9
ľoku w sprawie rozpatrzenia skaľgi na Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju -

stanowi załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Imienny vĺykaz głosowań pľzeprowadzonych podczas XI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
w dniu 26 września 2019 ľoku - stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

4d.25
Informacja o pľzebiegu ľealizacji planu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za I półľocze 2019 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 25 do
niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości'

Radny Stanisław Kľzak nawiązując do Programu Napľawczego ZoZ w Busku - Zdľoju - do którego
zgłaszał swoje wątpliwości - zwľócił się z pytaniem, C4 na pozytywny wynik Íinansowy
za I półľocze 2019 ľoku miał wpływ niski poziom realizacji remontów i inwestycji? Czy
inwestycje te zostaną zrealizowane w II półľoczu i czy wpłynie to negatywnie na wynik finansowy
ZoZ na koniec ľoku? Czy ewentualne odstąpienie od realizacji inwestycji nie odbije się negatywnie
na poziomie jakości świadczonych usług?

Radny Jan Bartosik zwľócił się z pytaniem dotyczącym kwoty: l Ż61 512,78 zł - czry ta kwota to
jest odpis amortyzacyjny i czyjest ona uwzględniona w wyniku finansowym?

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zabierając głos
podziękował Radzie Powiatu za podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, uznając ją za
bezzasadną. Ponadto, złoŻył podziękowanie Dyľektoľowi Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku _

Zdroju za udzieloną dla ZoZ pomoc i wspaľcie. odpowiadając na pytanie Radnego Stanisława
Krzaka poinformował, iŻ zakľes pľac remontowych w ZoZ jest ogľomny. Nie są to zadania
jednoroczne, lecz wieloletnie wynikające z zaniedban spľzed 20 lat, w większości ľealizacja
zalecen Sanepidu' Powyższe nie nra wpływu na pozytywny wynik finansowy za I pőłrocze.
Dyľektoľ zapewnił, iŻ rőwnięz wynik finansowy na koniec 2019 ľoku będzie pozytywny. Dyľektoľ
poinformował tęŻ o bieŻącej sytuacji i inwestycjach pľowadzonych w ZoZ w Busku - Zdroju.
odnosząc się do zapytania Radnego Jana Bartosika poinformował, iż kwota amortyzacji jest
uwzględniana w rocznym i półľocznym wyniku finansowym, głównie w rocznym. odejmując
amortyzację Rada Powiatu w Busku - Zdroju nie musiała pokrywać starty Íinansowej Zoz,jak to
ma miejsce w innych szpitalach. Zespół opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju znajduje się w 8%
niezadłużonych szpitali w Polsce' Dyrektoľ zwľócił uwagę na potrzebę zręfoľmowania systemu
zdľowia w Polsce. odniósł się ľówlrież do sytuacji szpitali ościenlryclr. Kończąc' Dyrektot ZoZ
Grzegoľz Lasak podziękował współpľacownikom za osiągnięcie tak dobľego wyniku finansowego
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za I półľocze2019 roku.

^d.26Informacja o pľzebiegu wykonania budzetu Powiatu Buskiego za I pőłrocze 2019 roku

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu została przy1ęta przęz

Radę Powiatu do wiadomości.

Radny Jan Bartosik zwľócił się z pytaniem, gdzie w powyższej

oszczędności z tytułu niewypłacenia nauczycielom pełnych

w miesiącu kwietniu bľ?

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iż infoľmacja w
w indywidualnych funduszach płac danych osób.

informacji została wkazana kwota
wynagrodzeń z uwagi na strajk

powyŻszym zakresie zawaľta jest

Ad.27
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim
w I półľoczu 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego
protokołu zostałapľzyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości'

Ad.28
Sprawozdanie roczne z dzíałań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdľoju
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego protokołu zostało pľzyjęte przez

Radę Powiatu do wiadomości.

W dyskusji nad w/w sprawozdaniem głos zabieľali: Magdalena Miszczuk - Pľus - Z-ca Dyrektoľa

Zarządu Z|ewni w Kielcach, Łukasz Musiał - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -

Kieľownik Nadzoľu Wodnego w Busku - Zdroju, Radna Teľesa Krupska, Starosta Buski Jeľzy

Kolaľz, Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek, Wicepľzewodniczący Rady Powiatu

Kľzysztof Eliasz.

Staľosta Buski Jerzy Kolaľz jako osoba odpowiedzialna za zaľządzanie kryzysowe na teľenie

Powiatu Buskiego, mając na uwadze kryzysową sytuację wiosną w ľoku bieŻącym, zwrócił uwagę

na potľzebę wcześniejszego dokonywania pľzeglądu wałów, analízy i zlecania pľzetargów

w zakresie konserwacji i koszenia wałów przeciwpowodziowych. Z doświadczenia wiadomo, że

w miesiącachmajlczeľwiec istnieje największe zagľoŻenie pľzeciwpowodziowe' WaĘ i cieki winny

być wykoszone i przygotowane do swobodnego spływu wód. Starosta Buski przytoczył przykład

zaskakującej sytuacji z ľoku bieżącego, to jest pękniętego na długości kilkudziesięciu metrów wału

w m. Trzebica. Pęknięty wał zabezpieczony został ok. stu tysiącami woľków z piaskiem.

W przypadku większej fali wody mogło być naprawdę żIe. Staľosta zwrőcił się z pytaniem, czy ten

odcinek wału oľaz inne zostały już sprawdzone i w pełni zabezpieczone? Jakie działania zostały

podjęte, aby wyeliminować zagtoŻenie jakie miało miejsce w ľoku bieŻącym? Staľosta Buski Jeľzy

Kolarz zwrőcíł uwagę na ľodzący wątpliwości podział na zlęwnie. Dla wielu rolników taki podział
jest niezrozumiały.
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Magdalena Miszczuk - Pľus - Z-ca Dyľektoľa Zarządu Zlewni w Kielcach poinfoľmowała, iŻ

repľezentuje jednostkę funkcjonującą od dnia 1 stycznia 20l8 roku, któľa pľzejęła dotychczasowe

kompetencje i zadania Marszałków Województw związane zutrzymaniem wód oraz mienia Skaľbu

Państwa związanego z gospodaľką wodną. Podział kompetencji pomiędzy poszczegőlne Zaľządy

Zlęwni będące w stľuktuľze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest okľeślony

zlewniowo. Magdalena Miszczuk - Prus ľepľezentuj e Zarząd Z|ewni w Kielcach i jest to zlewnia

rzeki Nidy. Pytania zadawane przez Staľostę Buskiego dotyczą Zarządu Z|ewni w Sandomieľzu.

Pani Dyľektoľ pľzeprosiła za nieobecnośó Dyrekcjí z Sandomieľza, spowodowaną pilną naradą

w Kľakowie, zapewniając jednocześnie o pĺzekazaniu ich Dyrektoľowi Zlewni w Sandomíerzu,

celem ustosunkowania się do nich na piśmie. Na teľenie Powiatu Buskiego działają 3 Zarządy

Zlewni orazZarząd Zlewni w Kľakowie obejmujący odcinek 8 km wału rzeki Wisły powyżej ujścia

ľzeki Nidy. Z-ca Dyľektoľa Zarządu'Zlewni w Kielcach poinfoľmowała o zadaniach i działaniach

podejmowanych na teľenie Powiatu Buskiego w zakľesie pľzepľowadzonych pľac konseľwacyjnych

na ciekach naturalnych i urządzeniach wodnych.

Radna Teresa Kľupska zwrőciła się z pľośbą o przegląd Kanału Stľumień oľazrueki Maskalis. Pľzy

duzych opadach deszczu, woda występuje zkoľytarzeki za|ewając pobliskie łąki i pola upľawne.

Jednocześnie Radna chciałaby, aby Zarządy Z|ewni przed zimą zdały sprawozdania z podjętych

działan oraz uczestniczyły w Sesjach Rady Powiatu.

W odpowiedzi na zapytanie Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka dotyczącego

konseľwacji Kanału Strumień, Magdalena Miszczuk - Pľus - Z-ca Dyľektora Zarządu Z|ewni

w Kielcach poinformowała, iż wszelkie uwagi i wnioski można składać za pośľednictwem

Nadzoru Wodnego w Busku - Zdroju lub Kielc, a instytucje te zgodnie z właściwością pľzekieľują

sprawę do odpowiednich Zarządőw Z|ewni.

Przewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek podał pľzykład województwa małopolskiego jako

dobľy wzőľ działań i technologii w zakľesie zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych.

Wicepľzewodniczący Rady PowiatuKrzysztof Eliasz zabierając głos wyľaził nadzieję na skuteczne

działanie instytucji jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, od któľej

oczekuje prężnego, systematycznego i zapobiegawczego działania nie tylko na wniosek lecz

samodzielnie' Nie moŻna dopuścić do sytuacji zagroŻenia powodziowego jakie miało miejsce

w ľoku bieŻącym. Cieki wodne nie są konseľwowane od lat. Radny Żałuje,Żena dzisiejszej Sesji

bľak jest pozostałych pľzedstawicieli Zarządów Zlewni.

Kieľownik Nadzoľu Wodnego w Busku - Zdtoju Łukasz Musiał poinformował, iŻ w ľoku 2018

odbyło się jednokľotne koszęnie wałów w miesiącu lipcu, a w roku 20l9 koszenie odbyło się

ľównież w miesiącu lipcu, a obecnie tľwa drugi pokos. Nadzóľ Wodny w Busku - Zdroju
administľuje zlewnię rzeki Nidy. Kierownik Nadzoľu Wodnego w Busku - Zdľoju Łukasz Musiał
poinformował o podejmowanych przez Nadzóľ działaniach i zapewnił, iz będą one ľealizowane

w miarę możliwości kadrowych i finansowych. Wszystkich zainteľesowanych zaprasza do siedziby

Nadzoru Wodnego na ul' Kopeľnika w Busku - Zdroju.
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Ad.29
Spľawozclanie ľoczne z działań podejmowanyclr w roku 2018 ria obszaľze adnrinistľowanyn1przez
Palistwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego protokołu zostało pľzyjęte ptzez

Radę Powiatu do wiadomości.

Ad.30
Spľawozdanie ľoczne z działan podejnrowanyclr w ľoku 2018 na obszaľze administľowanyIn przez

Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie - Nadzóľ Wodny w Połańcu - w bľznrieniu

stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu zostało przyjęte pľzez Radę Powiatu

do wiadomości.

Ad.31
Spľawozdanie ľoczne z działan podejmowanych w ľoku 20l8 na obszaľze adnrinistrowanym pľZęz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - NadzÓľ Wodny w Staszowie - w bľznrieniu

starlowiącym załqcznik nr 3I do niniejszego pľotokołu zostało pľzyjęte pľzez Radę Powiatu

do wiadomości.

Ad.32
Spľawozdanie ľoczne z dzialan podejmowanych w ľoku 2018 na obszaľze administľowanyln przez

Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie - Nadzóľ Woclny w Jędľzejowie - w bľzrrrieniu

stanowiącym załqcznik nr 32 do rrinie.iszego pľotokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatrr

do wiadomości.

Ad.33
Ilrfoľmacja Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju na temat ľealizacji zadan

z zakresu modeľnizacji iľenrontów dľóg powiatowyclr w 2019 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym

załqczník nr 33 do niniejszego pľotokołu została pL-Zyięta pľZeZ Raclę Powiatu do wiadomości.

Ad.34
Nie zgłoszono żcłdnych Spraw ľóznych i wolnych u,niosków.

Ad.35
Wobec zręa|izowaLlia poľządku tlbľacl, Pľzewoclniczący Racly Powiatu Anclľzej Gądek dziękując

wszystkim obecnym za udzia| o godz. 15.20 zanrknął XI Sesję Rady Powiattr

w Busku - Zdľoju.

Na tym pľotokÓł zakończono i podpisallo.
l)ro(okĺil sporządzila:

Barbara Banaś

Ninie.iszy protokół staľlowi zwięzłą, skľócolrą weľsję pľzebiegu posiedzenia XI Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju, któľa odbyła się w dniu 26 września2019 roktr. Dokładny jej pľzebieg zawieľa

nagranie, uclostępnialle na stľonie Biuletynu Inĺ'oľmacji Ptrblicznej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľojrr.
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