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Znak: BR. 0002.2.XIV.20 I 9

PľotokóI Nr XW 120l.9

z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺJľoju
któľa odbyla się w dniu 30 grudnia 2019 ľoku
w sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zclroju

w Sesji udział wzięli:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdro.iu

- Dyrektoľzy jednostek oľganizacy.inych powiatu oľazsłvŻb, inspekcji i stľazy
Skaľbnik Powiatu
Naczelnicy i Kieľownicy Wydziałów Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Listy obecności ľadnych oÍaz zapľoszonyclr osób stanowią zalqczniki nr 1 i 2 do
niniej szego pľotokołu.

Porządek obľad:

l. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwieľdzelrie quoľum.

3' Pľzyjęcie porządku obľad.

4. Przyjęcie pľotokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
5 . Spľawo zdanie Zarządu Powiatu z działa|ności za okľes porrriędzy sesj ami.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wydatkiw budzetu Powiatu
Buskiego, które w 2019 ľoku nie wygasają z upływem ľoku budzetowego.

7. Pocljęcie uclrwały Rady Powiatu' w Busku - Zdľoju w spľawie uclrwalenia budzetu Powiatu
Buskiego na ľok 2020.
8. Pod.jęcie uchwały Rady Powiatu w Busktr - Zdľoju w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej
dla Powiatu Buskiego na lata Ż020 - 2030.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Bttsku - Zclľoju w sprawie powieľzenia Powiatowi
Kazimieľskiemu zimowego utľzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych pľzy granicy
z Powiatem Kazinrieľskim oľaz pľzyjęcia do zinrowego utľzynrania dľóg Powiatu Kazimieľskicgo
zlokalizowanych pľzy granicy z Powiatem Buskirn.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wysokości stawek opłatzazajęcie
pasa dľogowego oľaz umieszczenia w pasie dľogowynr uľządzeń inÍiastľuktuľy technicznej

i obiektów budowlanych niezwiązanych z poÍrzebami zal'ządzania dľogami lub potrzebami ľuchu

dľogowego oľaz ľeklam.



l l. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ustalenia opłaÍ za usunięcie
i pľzechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na paľkingu stľzeżonym oraz kosztiw
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
l2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju).
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie vłytaŻeniazgody dla powiatowej
jednostki otganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot' Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju).
14. Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyľaŻenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchotności w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu
Szkół Tęchniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju)'
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdĺ'oju w spľawie WraŻenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie. części nieruchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju)'
l6. Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomoŚci w nieodpłatne uŻyczenie (dot.
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku -

Zdľoju).
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne uĄczenie (dot'
Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie).
18. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu'

Ad. I

obľadom przewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu' który powitał zebľanych
i o godz. 8.00 otworzył XIV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z aft. l3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinfoľmował, iŻ:

}Administľatoľem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdrojujest Staľosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju'

}Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdrojujest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu
ľealizacji obowiązku tľansmitowania i ľejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Za pomocą
urządzen ľejestľujących obľaz i dŹwięk orazich udostępniania na podstawie art. l5 ust. la ustawy
z dnía 5 czerwca l998 ľ. o samorządzie powiatowym.

}obowiązek inťoľmacyjny w pozostałym zakľesie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go
na stronie inteľnetowej administratoľa oraz na dľzwiach sali, w któľej odbywają się obľady Sesji
Rady Powiatu w Busku - Zdroju.



Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

Ad.3
Do poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zawnioskował o wprowadzenie po
punkcie l7 punktu 18 w bľzmieniu:

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego w 20l9 ľoku''.

Powyższy wniosek został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zawnioskował wpľowadzenie po punkcie 18 punktu 19

w brzmieniu:

''Podjęcie uchwały Rady Powiatu
Powiatu Buskiego w 2019 roku".

PowyŻszy wniosek został' przyjęty

w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu

Pľzęwodniczący Zarządu Jeruy
punktu 20wbrzmieniu:

pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ko|arz zawnioskował ľównież wpľowadzenie po punkcie l9

''Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju spľawie zmiany uchwaĘ Nľ IV/34l20l9
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 stycznia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030".

Powyższy wniosek został pÍZyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

'Í-,',|,, 
o

wstrzymał się - 0



Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek na pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Piotľa Wąsowicza (załqcznÍk nr 3 do niniejszego płotokołu)
zawnioskował o wpľowadzenie do porządku obľad po punkcie 20 punktu 2l w bľzmieniu:

''Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekazania według właściwości
petycji zdnia l5 grudnia 2019 t., któľa wpłynęła do Rady Powiatu w dniu l7 gľudnia 20l9 ľ.''.

PowyŻszy wniosek zostaŁ przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Innych pľopozycji zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Pozostďe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, a więc dotychczasowy
punkt 18 otľzyma numerację Ż2, apunkt 19 otrzyma numerację 23.

Na wniosek Pľzewodniczącęgo Rady Powiatu Andrzeja Gądka, poľządek obrad wÍaz
z wpľowadzonymi wyżej zmianami został ptzyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za-18

::::;,:,,,,
Ad.4
Pľotokół Nr XIII l 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 ľoku

został pÍZyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
SpľawozdanieZarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj.od dnia 13 gľudnia 2019 ľoku do

dnia 30 gľudnia 2019 ľoku, pľzedstawił Przewodníczący Zarządu Jeruy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Spľawozdanie z pÍac Zarządu Powiatu z działa|ności w okľesie międzysesyjnym' stanowi

załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Do ilw sprawozdania Radni Rady Powiatu nie wnosili uwag.



Ad.6
Podjęcie uchv,clły Rady Pov,iatu w Busku - Zdroju ul 'spľclv,ie wydatków btldżeĺu Powiąĺu
Buskiego, które w 2019 roku nie wygasajq z upływem roku budżetowego'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwotzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xlv / l45 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

2019 ľoku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, któľe w 2019 roku nie wygasają

z upływem ľoku budżetowego _ stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiatu u, Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu

Buskiego na rok 2020.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W dyskusji nad projektem budŻetu Powiatu Buskiego na rok 2020 głos zabieľali:

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

uchwały.

Pľzewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolaľz omówił główne załoŻenia budzetu Powiatu Buskiego na ľok

2OŻ0 oraz zagľoŻenia związane z jego realizacją, Pľojekt budżetu był pľzedmiotem szczegółowej

analizy na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

Wicepľzewodniczący Rady PowiatuKrzysztof Eliasz przybliŻyłzałoŻenia budżetu orazw imieniu

Klubu Polskie Stľonnictwo Ludowe - Poľozumienie Samorządowe Busko - Zdrőj, zaľekomendował

przyjęcie przez Radę Powiatu pľzedłoŻonego pľojektu budżetu Powiatu Buskiego na 2020 ľok.

Radny Jan Baľtosik poruszył spľawę postawionych przez Pľokuľaturę Rejonową w Sandomieľzu

zarzutőw Szeľegu pľzestępstw wobec Wicestaľosty Buskiego Stanisława Klimczaka' Radny wezwał

Wicestarostę Buskiego do ľezygnacjí z funkcji' a nawet z mandatu ľadnego' Realizacja budzetu

Powiatu Buskiego nie powinna być powierzona osobie, wobec któľej są postawione poważne

zatzuty,

Do powyższego odniósł się Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, który poinfoľmował,

iz na dzien dzisiejszy jako Przewodniczący Rady nie otrzymał Żadnego pisma w przedmiotowej

sprawie. Pľzewodniczący Zarządu.Teľzy Kolarz poinfoľmował, iż pľawdą jest' że postawione

zostały wobec Wicestarosty Buskiego Stanisława Klirnczaka zarzuty o możliwości popełnienia

pľzestępstwa, jednak o tym ostatecznie zdecyduje Sąd. Wniosek Radnego Jana Bartosika

Pľzewodni cząay Zarządu Jeľzy Kolarz uznał za bezpodstawny.



Radna Teresa Kľupska odniosła się do załoŻeń i zadan inwestycyjnych ujętych w pľojekcie budżetu

Powiatu Buskiego na ľok Ż020, poddając pod wątpliwość zasadność pewnych inwestycji w tym

m. in. modeľnizacji i ľozbudowy SoS-W w Broninie. Powiat Buski ma do spłacenia ponad

26 mln zł kľedytu, co znacznie ogtanicza możliwości inwestycyjne. Radna określiła projekt budżetu
jako napięty, a jednocześnię baľdzo skľomny i nieklarowny. Zdaniem Radnej niektóľe inwestycje

naleŻałoby przełoĘć, i skupić się na ĺea|izacji inwestycji zaległych. Dla mieszkańców Powiatu

Buskiego najważniejsą spľawą jest główniebezpieczeństwo na drogach i służba zdrowia.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odniósł się do powyŻszych uwag, wyjaśniając zakres

wydatków administľacyjnych oľaz wydatków stałych związanych z funduszem płac. Wyjaśnił

również powody i zasadność ujętych w pľojekcie budzetu Powiatu Buskiego na ľok 2020 zadan

inwesýcyjnych w zakľęsię m. in. oświaty, dľogownictwa, służby zdľowia. Przęwodniczący Zarządu

Jeľzy Kolaľz odniósł się również do stľuktury zatrudnienia w Staľostwie Powiatowym oľaz

w jednostkach podległych, a takŻę wzrostu wysokości najniższego wynagľodzenia płac od stycznia

2020 roku. ogólnie samoľządy powiatowe mają coruz bardziej ograniczone środki finansowe pľzy

jednoczesnym wzľoście zadan. Powiat Buski stara Się pozyskiwać śľodki finansowe

w maksymalnym stopniu z roŻnych żrodeł zewnętľznych. Poinformował jednocześnie, iŻ budŻet

powiatu w ciągu roku jest wielokľotnie zmieniany.

Radny Tadeusz Jęwíarzzabieľając głos stwieľdził,iz inwestycje są baľdzo waŻne, ale najważniejszy
jest człowiek, naleŻy więc zadbaÓ o należyte, adekwatne do wykonywanej pracy wynagrodzenie

pľacowników. Radny zwrócił też uwagę na wzľost dochodów powiatu naprzestrzeni lat. od 20l6
roku dochody te wzľosły o 26%o.

Radny Jerzy Koľdos odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Bartosika zauwaĄł, íŻ

wypowiedzi te nie wnoszą nic merytorycznego do dyskusji, natomiast są jedynie atakiem na ludzi.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz udzielrił odpowiedzi na zapytania Radnego Gtzegorza

Jankowskiego, który wyraził podobne zđanie jak Radna Teľesa Kľupska, iż projekt budzetu jest

skľomny, bez nowych inwestycj i, a oszczędności są minimalne. Radny stwieľdził, iż środki

finansowe ze spľzedaży inteľnatu pozwoliły na zabezpieczenie takich potrzeb jak np. ľemont nowej

siedziby PCPR i PP-P w Busku - Zdroju oľaz remont budynku przy I Lo w Busku - Zdroju. Gdyby

nie śľodki ze sprzedaży Powiat byłby na minusię. Radny Grzegorz Jankowski zwrocił uwagę na

słuszną decyzję Rządu o wzľoście najniższego wynagľodzenia.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnego Grzegoľza

Jankowskiego' co do kosztów ptzęZnaczonych na w/w remonty oraz zagospodaľowania piętľa

w budynku pľZy I Lo w Busku - Zdroju' Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz stwieľdził,iŻtęŻ
cieszy się ze wzrostu najniższego wynagľodzenia, jednak zapomniano, aby odpowiednio to

zrównowaŻyć, w stosunku do pozostałych pracowników. Powyższe spowoduje bowiem spłaszczenie

wynagrodzeń.

Radny Jan Bartosik przedstawił wysokości wpływów z PIT i CIT Powiatu Buskiego w okresie lat

Ż0|5-20|8, co procentowo daje wzľost2Ż,9 oÁ.

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz przyznał, iż ľosną dochody z PIT i CIT, ale wzrost ten jest

mniejszy niż wzľost kosztów w samoľządzie powiatowym.

Po zamknięciu dyskusji, Pľzewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały wtaz

z autopopľawką pod głosowanie.



Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 13

przeciw - 2

wstrzymał się - 3

Uchwała Nľ xlv / 146 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia
20l9 ľoku w sprawie uchwalenia budŻetu Powiatu Buskiego na ľok ŻO20 - stanowi zalqcznĺk nr 6
do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego ną latą 2020 - 2030'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieruli głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała został'a pľzyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 14

przeciw - I

wstrzymal się - 3

Uchwała Nľ XIV / 147 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z đnia 30 gľudnia
2019 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20Ż0 - 2030 -

stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Pľojekt Uchv,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia Powiatowi
Kazimieľskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy
z Powiątem Kązimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego
zlokalizowanych przy granicy z Powiaĺem Buskim.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

v,stľzymął się - 0



Uchwała Nľ xlv / l48 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľudnia
20l9 roku w spľawie powieľzenia Powiatowi Kazimieľskiemu zimowego utľzymania dľóg Powiatu
Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz ptzyjęcia do zimowego
utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy gľanicy z Powiatem Buskim -

stanowi załqczník nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu u, Busku - Zdroju lý sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa dľogowe4o oraz umieszczenia w pasie drogowym uľzqdzeń infrastruktury
ĺechnicznej i obiektĺiw budowlanych niezu,iqzanych z potrzebami zarzqdzania dľogami lub
potrzebami ruchu dľogowego oraz reklam.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabiera|i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XIV / l49 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia

2019 ľoku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dľogowego otaz umieszczenia
w pasie drogowym urząđzen infľastľuktuľy technicznej i obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania dľogami lub potľzebami ruchu drogowego oľaz ľeklam -
stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 11

Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju ýý spľawie ustalenia opłat za usunięcie

i pľzechowywanie po'iazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztóul

powstałych u, wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odsĺqpienia od usunięcia pojazdu'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uclrwały.

W związku z tym, Żę Radni nię zabieralí głosu' Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]8

pľzeciw - 0

u,stľzymaĺ się - 0



Uchwała Nr xIV / 150 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľudnia

2019 roku w sprawie ustalenia opłatza usunięcie ipľzechowywanie pojazdu usuniętego z drog
powiatu na parkingu stľzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji
usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego
pľotokołu.

^d.12Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody dla
powiaÍowej .iedno'stki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości v, nieodpłatne tlżyczenie

(dot. I Liceum ogólnokształcqcego u, Busku - Zdroju).

Pľzewodni azący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - I8

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nr XIv / Él l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia

2019 roku w spľawie vłyraŻenía zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w nieodpłatne uĘczenie (dot. I Liceum ogólnoksáałcącego w Busku - Zdľoju) -

stanowi załqcznik nr 1I do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13

Projekĺ Uchv,ąły Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości u, nieodpłatne użyczenie

(dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju).

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľa|í głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została prz1jęta pÍZęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsÍrzymał się - 0

Uchwała Nľ xlv / l52 l 20Í9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

2019 ľoku w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomoŚci w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku -

Zdľoju) - stanowi zalqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.



Ad. 14

Pľojekt ĺJchwały Rady Powiatu u, Busku - Zdrojl'l v, 'spravlie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednosĺki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości u, nieodpłatne użyczenie

(dot' Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych u, Busku - Zdroju)'

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

ulstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XIv / 153 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia

20l9 ľoku w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieruchomości w nieodpłatne uĘczenie (dot. Zespołu SZkół Techniczno - Infoľmatycznych

w Busku - Zdľoju) - stanowi załqcznik nľ 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie ylyrażenia zgody dla

powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne użyczenie

(dot. Ze'społu Szkół Technicznych i ogólnokszĺałcqcych w Busku - Zdľoju).

Przewodni czący 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 ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymal się - 0

Uchwała Nľ xIV / 154 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia

2019 ľoku w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju) - stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu'

Ad. 16

Projekt Uchu,ały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju v) spľawie v,yľażenia zgody dla

pouliatowej jednostki organizacyjnej na oddąnie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie

(dot. Spec'jalnego ośrodka Szkolno - IľychowClýl)czego dla Niepełnospľawnych Ruchowo

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

W związku z tym, Że Radni nie zabieralri głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]8

przeciw - 0

wstrzymał ,się - 0

Uchwała Nľ xlv / l55 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia
20l9 roku w spľawie vĺyraŻenía zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju) _ stanowi zalqcznik nr 15 do niniejszego
protokołu.

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Bu'sku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne użyczenie
(dot. Specjalnego ośrodka Szkoĺno - W'ychowawczego w Broninie).

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została ptzyjęta ptzęz Rádę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał 'łię - 0

Uchwała Nr xlv / 156 l 20|9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 30 grudnia

20l9 roku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomoŚci w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninię) - stanowi załqcznik nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18

Projekĺ Uchwały Rady Powiąĺu v, Bu'sku - Zdľojtl ýý sprawie zmian u, budżecie Powiatu
Buskiego w 20I9 ľoku'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W zwíązku z tym, Że Radni nie zabiera|í głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

il



Uchwała został'a przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr xlv / l57 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w Ż0l9 roku
załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany
Nľ IV/34/20I9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 sýcznia 2019 roku w
Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiątu Buskiego na lata 20I9 - 2030'

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

30 gľudnia
stanowi

Ad. 19

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach
budżetu Powiatu Buskiegow 20]9 ľoku'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

w zvłiązku z tym, Żę Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

' za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xlv / l58 l 2019 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 grudnia
2019 ľoku w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w Ż0l9 ľoku _ stanowi
załqcznik nľ I8 do niniejszego protokołu.

uchwały
sprawie

pľojekt
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Uchwała Nr XIV / |59 l 2019 Racly Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľudnia
20l9ľokuw spľawie zmiany uchwałyNrIYl34l20l9RadyPowiatuwBusku-Zdľoju zdrńa
25 stycznia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2019 -2030 - stanowi załqcznik nr I9 do niniejszego pľotokołu.

4d.21
Projekĺ Uchv,ąły Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przekazania według
właściwości petycjiz dnia I5 grudnia 20]9 ľ., kĺóľawpłynęłado Rady Powiatuw dniu ]7 grudnia
2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówił povłyŻszv projekt
uchwały.

W związku z Íym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XIv / 160 l 20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

2019 ľoku w spľawie przekazania według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 r.' któľa

wpłynęładoRadyPowiatuwdniu 17grudnia20|9r. - stanowi załqczníknľ 20 do niniejszego
protokołu'

Imienny wykaz głosowań przepľowadzonych podczas XIV Sesji Rady Powiatu w Busku -

Zdroju w dniu 30 gľudnia 2019 ľoku - stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

A.d.22
W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

l. Radny Grzegorz Jankowski nawiązując do ostatniej Sesji Rady Powiatu poinÍbrmował, iŻ Jego

zdanięm nieprawidłowości wykazane prZęZ audyt w zakresie procedury zamówienia publicznego

dotyczącego wyłaniania podmiotu do obsługi prawnej projektu w Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie w Busku - Zdroju były istotne' Nie byĘ to dľobne uchybienia jak infbľmował Starosta

Buski Jeľzy Kolaľz' Radny rozwaŻa złoŻenie stosownego wniosku o rozszerzenie audytu ľównież

na inne przetatgi pľZepľowadzanę w PCPR w Busku - Zdroju, Powyższe nasllwa się po

pľzeg|ądzie stľony inteľnetowej PCPR, gdzie wiele pľzetaľgów jest unieważnianych.

W odnięsieniu do powyŻszego Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ zwtőci się do

Dyrektora PCPR w Busku - Zdro1u Andľzeja Smulczyńskiego z wnioskiem o pľZygotowanie

stosownej pisemnej infoľmacji w przedmiotowym zakľesie za rok 2019 z wyszczegőlnieniem ile

było ogłoszonych pľzetargów, ile zostało uniewaŻnionych i co było powodem ich unieważnienia.
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2. staľosta Buskí Jwĺy Kolare udaíelĺł $'yjąe'í€ill na zapytaníe Radnego Stariďawa Lolo w zakľesie

ul. I{arskiej w Paaarrowĺe u' zltviądru z ľemontem tej ulíoy i rozbudową EcB. Spľawa ta była
przedĺĺlíoteĺr obrad 7.ałząfu Powiahr. Bľak jest Egody Zarądv Powiątu rłĺ Busl<u - Zdroju na
całko\ľit6 tłyłączenle toj ulĘ z nrghu.

3, Z alazji Nowego Roku Radrra Tgrssa Krupska rłoĘła wszyslkím obecnym na sali oľaa

wsz,ystkĺm mĺeszkańcom Fowíĺtu Buskĺego Ęaĺr,nia zdrowĘ rłłszelkisj pomyślnoścĺ oraz

sukcęsów w pracy í w życiu osobiĘ'ľn

4' Pľzerľodnícąp'y Ra,d}' PgwĺatuAndfzej Gądęk nr ĺmio,lriu swoĺm oĺaz staľosty Buskiego i całego

Zaĺlząńu Poĺłlĺatu ?JrÉył wszystkiľn obeenynr oľaz. miesŻkańcom Povĺiatu Buskíego tyozonia
z okazjÍ Norvego 2020 Rohł apĄiąo jędnocześníe o dobą aüĺrosfaę pľacy w Radzĺe Porryiatu

ľľBusku - zdľqÍu.

Äđ.23
W'obec aeďiaorą'ania poľząđku obľad, Pľzerryodľrieąg.}, Rady Porłliafu AndÍzgj Gądek eĺ*ując
wszystkim obeonym za udzĺał o goda 10.00 zsmknd x{v Sesję Rady Powląfir
w Busku ' Zdroju.

Na.tym protokół zakończono i podpisano.
Pĺomkół spouądzĺłr:
Baľbara Banaś

Ninĺejszy protoklł stanowí zrł'ĺędą slaóconą ĺ/ęrsję pľzebiegu posíďzenia XIV Seĺji Rady

Powíatu w Busku - Zdľojuo któľa odbyła Ę vrl dníu 30 grudnĺa 2019 roku. Dokła&ry jej pľzębięg

zawíWnagpníe, udostępníono nB sfionĺE Biuletynl Infurrraojĺ Publioarej Staľostrłla Porľiatorłcgo

w Busku - Zdľoju [nagľanie video].
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