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Pľotokól Nľ XW /2019

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
któľa odbyla się w dniu 30 grudnia 2019 roku
w salĺ konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľoju

w Sesji udział wzięli:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
- Dyľektoľzy jednostek oľganizacyjnych powiatu oľaz służb, inspekcji i stľaży
- Skaľbnik Powiatu
- Naczelnicy i Kieľownicy Wydziałów Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdľoju
- Mieszkalicy Powiatu Buskiego
_ Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Listy obecności ľadnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqczniki nr I i 2 do
niniej szego protokołu'

Poľządck obľad:

l. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obľad.
4. Przyjęcie pľotokołu z XIII Sesji Rady Powiatu'
5. Spľawo zdanię Zarządu Powiatu z działa|ności za okľes pomiędzy sesj ami.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wydatków buclżetu Powiatu
Buskiego, któľe w 20l9 ľoku nie wygasają z upływem ľoku budżetowego.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zclroju w spľawie uclrwalenia budzetu Powiatu
Buskiego na ľok 2020.
8' Podjęcie uclrwały Racly Powiatu w Busku - Zdrojv w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej
dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030,
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w l]usktr - Zdroju w spľawie powierzenia Powiatowi
Kazimieľskiemu zimowego utľzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy gľanicy
z Powiatem Kazimierskim oľaz pľzyjęcia do zinrowego utľzymania dľóg Powiatu Kazimieľskiego
zlokalizowanych pľzy gľanicy z Powiatem Buskim'
l0. Podjęcie uclrwały Rady Powiatu w Busktr - Zdľoju w spľawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa dľogowego oľaz umieszczenia w pasie clľogowym urządzen infr'astľuktury technicznej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zaľządzania dľogami lub potľzebami ľuchu
dľogowego oľaz ľeklam.



ll. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drog powiatu na paľkingu strzeżonym oraz kosztów
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie'części nieľuchomości w nieodpłatne uĄczenie (dot. I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju).
13. Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyraŻeniazgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju).
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne uĄczenie (dot. Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju).
l5. Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie vĺyľaŻeniazgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne uĘczenie (dot. Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju).
l6. Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne uŻyczeníe (dot.

Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -

Zdľoju).
l7. Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot.

Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie).
l8' Spľawy roŻne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obradom pľzewodniczył An&zej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebľanych
i o godz' 8.00 otworzył XIV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z art. l3 ogólnego rcZpoÍZądzenia o ochľonie danych, poinfoľmował, iŻ:

)Administratorem danych osobowych przetwaruanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdrojujest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

}SesjaRadyPowiatuwBusku -Zdrojujestjawna, a dane osobowe przetwaruanebędąwcelu
realizacji obowiązku transmitowania i ľejestľacji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdroju Za pomocą
urządzen ľejestľujących obľaz i dŹwięk orazich udostępniania na podstawie art' l5 ust. la ustawy
zdnia 5 czeľwca l998 ľ. o samoľządzie powiatowym.

}obowiąek infoľmacyjny w pozostałym zakĺesie został zrea\izowany poprzez zarnieszczęnie go
na stronie inteľnetowej administľatoľa oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obľady Sesji
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.



Ad.2

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej 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 pľawomocnych uchwał oraz decyzji.

Ad.3
Do porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zawnioskował o wpľowadzenie po
punkcie l7 punktu l8 w bľzmieniu:

''Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu
Buskiego w 2019 ľoku''.

Povĺyższy wniosek został przyjęty

w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu

przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

. przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pľzewodniczący Zarząúl Jerzy
w bľzmieniu:

Kolarz zawnioskował wprowadzenie po punkcie l8 punktu 19

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

PowyŻszy wniosek został Wzyjęty

w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy
punktu 20 w bľzmieniu:

ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Kolaľz zawnioskował również wpľowadzenie po punkcie l9

''Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju sprawie zmiany uchwały NrIV/34l20l9
Rady Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż019 - 2030''.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0



Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek na pisemny wniosek Pľzewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Piotľa Wąsowicza (załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu)
zawnioskował o wpľowadzenie do porządku obrad po punkcie 20 punktu 21 w bľzmieniu:

''Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Z&oju w sprawie przekazania według właściwości
petycji z dnia 15 gľudnia 2019 r., która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu l7 gľudnia 2019 r.,, .

PowyŻszy wniosek został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]8

::;;-.ľ,,u-o
Innych propozycji zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeľacji, a więc dotychczasowy
punkt l8 otrzyma numeľację 22, apunkt 19 otrzymanumeľację 23.

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obrad wraz
z wprowadzonymi wyŻej zmianami został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

Ad.4
Protokół Nr XIII l20l9 z
został przyjęty pľzez Radę

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

sesji Rady Powiatu w Busku - zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku
Powiatu w głosowaniu:

13 gľudnia 2019 roku do
Zarządu Jerzy Kolarz.

międzysesyjnym, stanowi

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
SprawozdanieZarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj.od dnia
dnia 30 grudnia 2019 ľoku, przedstawił Przewo dniczący
W okľesie tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Do w/w sprawozdania Radni Rady powiatu nie wnosili uwag.



Ad. ó
Podjęcie uchv,aĺy Rady Powiatĺł vl Busku - Zdľoju w spľawie wydatków budżetu Pouliąĺu
Btłskiego, kĺóre v,20]9 roku nie wygasajq z upływem roku btldżetowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

Uchwała zostaŁa przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciv,- 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XIV / l45 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia
2019roku w spľawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, któľe w 2019 ľokunie wygasają
z upływem ľoku budżetowego - stanowi załqcznÍk nľ 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Podjęcie uchv,ały Rady Pou,iąĺu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu
Buskiego na rok 2020.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

W dyskusji nad pľojektem budzetu Powiatu Buskiego na rok 2020 głos zabierali:

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopoprawkę wprowadzoną do ilw pľojektu
uchwały.

Pľzewodni czący ZarząduJerzy Kolaľz omówił główne zał'oŻęniabudzetu Powiatu Buskiego na rok
2020 oruz zagroŻenia związane z jego realizacją. Projekt budŻetu był pľzedmiotem szczegółowej
analiza na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

Wicepľzewodniczący Rady PowiatuKrzysztof Eliasz przybliĘł załoŻenia budzetu otaz w imieniu
Klubu Polskie Stľonnictwo Ludowe - Poľozumienie Samorządowe Busko - Zdrój, zaľekomendował
przyjęcie przęz Radę Powiatu przedłożonego projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2020 rok.

Radny Jan Bartosik poľuszył sprawę postawionych pľzez Pľokuratuľę Rejonową w Sandomieľzu
zarzutőw szeregu pľzestępstw wobec Wicęstaľosty Buskiego Stanisława Klimczaka' Radny wezwał
Wicestaľostę Buskiego do ľezygnacji z funkcji, a nawet z mandatu ľadnego. Realizacja budzetu
Powiatu Buskiego nie powinna być, powierzona osobie' wobec któľej są postawione poważne
zaruuĘ.

Uzupełnienie zapisu w protokole w zwíqzku z uwilgq Radnego Janc Bartosika z XV Sesji Rady
Powiĺttu w Busku - Zdroju z dnia 31 stycznia 2020 roku:

łľypowíedź Radnego Jano Bartosika: "Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu postowíła zarzuý
Stanísławowi Klimczakowi Wicestaroście Buskiemu, zaľZuty szeľegu przestępstw, dlatego
wzywam Pana Wícestarostę do rezygnacjí z funkcji, a nawet z mandatu radnego. Panie
Przewodniczqcy wníoskuję o 5 minutowq przerwę' aby towarzysze partyjni z Polskiego
Stronníctwa Ludowego pomogli Panu Wicestaroście w poĺIjęciu stosownej decyąji",



Do powyższego odniósł się Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek, który poinÍbľmował,

iz na dzien dzisiejszy jako Przewodniczący Rady nie otľzymał żadnego pisma w przedmiotowej

spľawie. Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iz pľawdą jest, że postawione
zostały wobec Wicestaľosty Buskiego Stanisława Klimczaka zaľzuty o moŻliwości popełnienia
przestępstwa, jednak o tym ostatecznie zdecyduje Sąd. Wniosek Radnego Jana Baľtosika
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz uznał za bezpodstawny.

Radna Teresa Kľupska odniosła się do załoŻen í zadań inwestycyjnych ujętych w pľojekcie budżetu

Powiatu Buskiego na ľok 20Ż0, poddając pod wątpliwość zasadnośó pewnych inwesýcji w tym
m. in. modeľnizacji i ľozbudowy SoS-W w Bľoninie. Powiat Buski ma do spłacenia ponad

26 mln zł kľedytu, co znacznie ogranicza moŻliwości inwestycyjne. Radna określiła projekt budzetu
jako napięty, a jednocześnie bardzo skromny i nieklarowny. Zdaniem Radnej niektóre inwestycje
należałoby przełoŻyć, i skupić się na realizacji inwestycji za|egłych. Dla mieszkańców Powiatu
Buskiego najwazniejszą spľawą jest główniebezpieczeństwo na dľogach i służba zdrowia.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz odniósł się do povłyŻszych uwag, wyjaśniając zakľes

wydatków administľacyjnych oľaz wydatków stałych zwíązanych z funduszem płac. Wyjaśnił
ľównież powody i zasadność ujętych w pľojekcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 zadan
inwestycyjnych w zakresie m' in. oświaty, dľogownictwa, służby zdľowia' Przewodniczący Zarządu
Jerzy Kolaľz odniósł się ľównież do stľuktury zatrudnienia w Staľostwie Powiatowym oraz
w jednostkach podległych, a takŻe wzrostu wysokości najniższęgo Wnagrodzenia płac od stycznia
2020 ľoku. ogólnie samoľządy powiatowe mają coraz baĺdziej ogľaniczone środki finansowe pľzy
jednoczesnym wzroście zadań' Powiat Buski stara się pozyskiwać śľodki finansowe
w maksymalnym stopniu z rőŻnych Źródeł zewnętrznych, Poinfoľmował jednocześnie, iz budzet
powiatu w ciągu ľoku jest wielokrotnie zmieniany.

Radny Tadeusz Jewiarz zabierając głos stwierdził, iz inwestycje są bardzo waŻne, ale najwaŻniejszy
jest człowiek, należy więc zadbać, o naleŻyte, adekwatne do wykonywanej pľacy wynagrodzenie
pľacowników. Radny zwrőciŁ też uwagę na wzľost dochodów powiatu na przestrzeni lat' od 20l 6
ľoku dochody te wzrosły o 260Á.

Radny Jetzy Koľdos odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Baľtosika zauwaŻył, iŻ
wypowiedzi te nie wnoszą nic merytorycznego do dyskusji, natomiast są jedynie atakiem na ludzi.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnego Gľzegorza
Jankowskiego, który wyraził podobne zdanie jak Radna Teresa Krupska, iz projekt budżetu jest

skĺomny, bez nowych inwestycjí, a oszczędności są minimalne. Radny stwierdził, iz środki
finansowe ze sptzedaży internatu pozwoliły na zabezpieczenie takich potľzeb jak np. ľemont nowej

siedziby PCPR i PP-P w Busku - Z&oju oľaz ľemont budynku przy I Lo w Busku - Zdroju. Gdyby
nie śľodki ze sptzedaży Powiat byłby na minusie. Radny Grzegoľz Jankowski zwľócił uwagę na

słuszną decyzję Rządu o wzľoście najnizszego wynagľodzęnia.

Przewodni czący Zatządu Jerzy Kola rz udzielił odpowiedz i na zapytania Radn ego Grzegorza
Jankowskiego' co do kosztów przeznaczonych na w/w ľemonty oraz zagospodarowania piętra

w budynkv przł I Lo w Busku - Zdroju' Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz stwieľdził,iŻteŻ
cieszy się ze wzrostu najnizszego wynagľodzenia, jednak zapomniano, aby odpowiednio to

zrownowaĘć w stosunku do pozostałych pracowników. Powyższe spowoduje bowiem spłaszczenie
wynagľodzeń.

Radny .Ian Bar1osik pľzedstawił wysokości wpływów z PIT i CIT Powiatu Buskiego w okresie lat

2015-2018' co procentowo daje wzrostŻŻ,9 oÁ.
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Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przyznał, iż ľosną dochody zPIT iCIf, ale wzľost ten jest

mniejszy niż wzrost kosztów w samoľZądzie powiatowym.

Po zamknięciu dyskusji, Pľzewodniczący Rady Powiatu poddał pľojekt uchwały wraz
z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została prąljęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 13

przeciw - 2

wstrzymał się - 3

Uchwała Nľ xlv / 146 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia

20l9 ľoku w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2020 - stanowi załqcznik nr 6

do niniejszego pľotokołu'

Ad.8
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie lĺ/ieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 14

przeciw - I

wstrzymał się - 3

Uchwała Nr xlv / l47 l Ż0l9 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 30 grudnia

2019 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 -

stanowi załqcznik nľ 7 do niniejszego protokołu'

Ad.9
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powieľzenia Powiatowi
Kazimieľskĺemu zimowego Lłtrzymania dróg Powiatu Bu'skiego, zlokąlizowanych pľzy granicy
z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymąnia dróg Powiatu Kazimierskiego
zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Żę Radni nie zabieruli głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.



Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xIV / l48 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia

20l9 ľoku w spľawie powieľzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utľzymania dľóg Powiatu

Buskiego, zlokalizowanych pľzy gľanicy z Powiatem Kazimieľskim oraz przyjęcia do zimowego

utľzymania dľóg Powiatu Kazimieľskiego zlokalizowanych pľzy granicy z Powiatem Buskim -

stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Pľojekt Llchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wysokości stąwek opłat za
zajęcie pasa drogowe4o oraz umieszczenia w pasie drogowym urzqdzeń infrastruktuľy

technicznej i obiektów budou,lanych niezwiqzanych z poĺľzebami zarzqdzania dľogami lub

potrzebami ľuchu drogowego oľąz ľeklam.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabierď.i głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została prryjęta prZęZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

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

2019 roku w spľawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oÍaz umieszczenia

w pasie dľogowym urządzeń infľastľuktury technicznej i obiektów budowlanych

niezwiązanych z potľzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oľaz reklam -

stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w 'sprawie usĺalenią opłat za usunięcie

i przechou,yu,ąnie pojazdu usunięĺego z dróg powiatu na paľkingu strzeżonym oľaz kosztów

powsĺałych v, wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstqpienia od usunięcia pojazdu,

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały'

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:



za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xlv / l50 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľudnia

20l9 roku w sprawie ustalenia oplatza usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drőg

powiatu na paľkingu stľzeżonym otaz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji

usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załqczník nr I0 do niniejszego

pľotokołu.

^d.12Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie

(dot. I Liceum ogólnokształcqcego w Busku - Zdroju).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nię zabiera|i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ xlv / 15l l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

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

nieruchomości w nieodpłatne uĘczenie (dot. I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju) -

stanowi załqcznik nr 1l do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Projekt ĺJchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie

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

Pľzewodniczągy Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

w związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta

Radni nie zabięrali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nr xIV / l52 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

2019 roku w spľawie wyraŻenía zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

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

Zdľoju) - stanowi załqcznÍk nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14

Projekt Uchv,ały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody dla

powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie

(doĺ. Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmaĺycznych u, Busku - Zdľoiu).

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Żę

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Radni nię zabierali głosu, Pľzęwodniczący Rady poddał pľojekt

pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]8

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ xIV / t53 l 2019 'Rady Powiatu w Buskrr - Zdtoju z dnia 30 gľudnia

2019 ľoku w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w nieodpłaÍne uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych

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

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie

powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w
(dot. Zespołu Szkół Tbchnicznych i ogólnolcszlałcqcych w Busku - Zdroju).

wyrażenia zgody dla
nieodpłatne użyczenie

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xIV / ls4 l 20t9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

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

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

w Busku - Zdľoju) - stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

t0



Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Povliaĺu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatoulej jednosĺki oľganizacyjnej na oddclnie części nieruchomości u, nieodpłatne użyczenie

(dot. Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychov,av,czego dla Niepełnosprawnych Ruchowo

w Busku - Zdroju).

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały'

głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojektW związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Radni nie zabierali

przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xlv / 155 l 201-9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia

20l9 ľoku w spľawie wraŻenia zgo|dy dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla

Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju) _ stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego

pľotokołu.

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody dla
powiatowei 'jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie

(dot. Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie).

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Rady poddał projektW związku z tym, Żę

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta

Radni nie zabierali głosu,

ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

u,stľzymał się - 0

Uchwała Nľ XIv / 156 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

20l9 ľoku w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacy)nej na oddanie części

nieruchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot' Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego

w Bľoninie) - stanowi załqczník nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18

Projekt Uchwały Rady Powiaĺu v, Busku - Zdro.ju w sprawie znlian w budżecie Powiąĺll
Buskiego w 20]9 ľoku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

lt



w związku z tym, Że Radni nie

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta przez Radę

zabiera|i głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

gľudnia
stanowi

Uchwała Nr xlv / l57 ĺ 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju z dnia

Ż0|9 roku w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku

załqczník nr 17 do niniejszego protokołu.

,:

Ad. 19

Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesien w wydatkach

budżetu Powiatu Buskiegow 20]9 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwaĘ.

w związku z tym, Że Radni nie zabięra|i głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xlv / r58 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

2019 ľoku w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - stanowi

załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Ad.20
Projekt (Ichwały Rady Powiątu w Buslął - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ

Nr IV/34/20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 sýcznia 2019 roku w sprawie

Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierď^i głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pĺzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

l2



Uclrwała Nľ xIV / l59 / Ż019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia

2019 roku w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

Ż5 stycznia2Ol9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2019 - 2030 - stanowi załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu.

^d.21Projekt Uchwały Rady Powiatü w Busku - Zdľojl'l w spľavlie przekazania u,edług

u,łąściv,ości peýcji z dnicl l5 grudnia 20]9 r., która wpłynęła do Rady Pou,iatu w dniu ]7 grudnia

2019 r.

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotľ Wąsowicz omówił povlyŻszy pľojekt

uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XIV / 160 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia

2019 ľoku w spľawie przekazania według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 r., która

wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17 gľudnia 2019 ľ. - stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego

protokołu'

Imienny Wkaz głosowań pľZepľowadzonych podczas XIV Sesji Rady Powiatu w Busku

Zdľoju w dniu 30 gľudnia 2019 roku - stanowi załqcznik nľ 21 do niniejszego pľotokołu.

^d.22W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Grzegorz Jankowski nawiązując do ostatniej Sesji Rady Powiatu poinformował, iŻ Jego

zdaniem nieprawidłowoŚci wykazane przez audyt w zakresie procedury zamówienia publicznego

dotyczącego wyłaniania podmiotu do obsługi pľawnej projektu w Powiatowym Centľum Pomocy

Rodzinie w Busku - Zdľoju były istotne. Nie byĘ to dľobne uchybienia jak infoľmował Staľosta

Buski Jeľzy Kolarz. Radny rozwaŻa złoŻenie stosownego wniosku o tozszerzenie audytu również

na inne przetaľgi pľZępľowadzane w PCPR w Busku - Zdroju. Powyższe nasuwa się po

przeglądzie stľony intęľnetowej PCPR, gdzie wiele pľzetargów jest unieważnianych.

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jeľry Kolaľz poinformował, iz zwróci się do

Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju Andľzeja Smulczyńskiego z wnioskiem o pľzygotowanie

stosownej pisemnej infoľmacji w przednriotowym zakľesie za rok 2019 z wyszczegőlnierriem ile

było ogłoszonych przetaľgów, ile zostało unieważnionych i co było powodem ich unieważnienia.

l3
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