
Znakz BR. 0002.2 .21,2020

Protokół Nr XX| 12020

z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺJroju
któľa odbyla się w dniu 18 gľudnia 2020 roku
w Staľostwie Powiatowym w Busku - ZĺJroju

w trybie hybrydowym

w Sesji udzial wzięli:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zđroju

oraz

Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľojtr - Grzegorz l,asak

Listy obecności ľadnych oraz Zaproszonych osób stanowią zalqczniki nr l i nľ 2 do

niniej sze go pľotokołu.

Porządek obľad:

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

3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4. Przyjęcie pľotokołu zXX Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zaľządu Powiatu z dzíałalności za okľes pomiędzy sesjami.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zclľoju w sprawie zmían w budżecie Powiatu
Buskiego w 2020 ľoku.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzętu

Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

8. Podjęcie uchwaĘ Racly Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
NľXIV/I47l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľudnia 2019 ľoku w spľawie

Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż020 - 2030'
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany uchwały

Nľ XVII/l89l2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w spľawie

okľeślenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych, przypadających według algoľytmu w 2020 ľoku na rcalizację zadan

z zakľestl rehabilitacji zawoclowej i społecznej osób nie1rełnospľawnych w Powiecie Buskim.



10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na

wdzierŻawienie przezZespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powieľzchni
użytkowej 2Ż4,70 m2 zprzeznaczeniem pod działalność Pľacowni Tomogľafii Komputerowej.

1l. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej im. Maľszałka Jőzęfa Piłsudskiego w Winiarach.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia "Pľogľamu
współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządovłymi oľaz innymi podmiotami
pľowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 202I-2025".

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zwolnienia z opłaty za Wdanie
dowodu ľejestracyjnego ze względu na zmianę adľesu spowodowaną nadaniem nazw ulicom
w sołectwie Szaniec gmina Busko - Zdroj'

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ustalenia opłat za usunięcie
i pľzechowywanie pojazdu usuniętego z drőg powiatu na paľkingu stľzezonym otaz kosztów
powstaĘch w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia
pojazdu.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie vĺyraŻenia zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia planu pľacy Rady
Powiatu na202l rok.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzęnia planów pľacy

Komisji Rady Powiatu na Ż02l rok.
l8. Spľawy ľőŻne iwolne wnioski.
19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebranych i o godz. 9.00 otworzył XXI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z aľt. 13 ogólnego Íozporządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował., iŻ:

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

Zdroju.

realizacji obowiązku transmitowania i rejestľacji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdľoju za
pomocą urządzeń rejestľujących obraz i dŹwięk oľaz ich udostępniania na podstawie aľt. l5
ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca l998 r. o samoľządzie powiatoÝvym.

go na stľonie internetowej administratoľa oraz na dľzwiach sali, w której odbywają się
obľady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.



Ad.2

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestnicry 16 Radnych (Radny Stanisław Krzak uczestniczył w Sesji od godz. 9.l0,
2 Radnych nieobecnych uspľawiedliwionych), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu

wynoszącego 19 osób, stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał

oraz decyzji.

Ad.3
Na wniosek Przęwodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obľad został przyjęty

przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr xx/ Ż020 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż3 października 2020

roku został Wzyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny Ü. od dnia 23 pażdziernika 2020 ľoku

do dnia l8 grudnia 2020 roku zostało zaĺnieszczone, celem zapoznania się, na stľonie Biuletynu
Informacji Publicmej Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju. W okľesie międzysesyjnym

Zarząd odbył 8 posiedzeń.

W celu skľócenia czasu trwania Sesji, Radny Jan Baľtosik zaproponował, aby Przewodniczący
Zarządu Jerzy Kolarz nie omawiał w/w spľawozdania.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nr -? do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwaĘ.

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

uchwały.



W związku z tym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały wÍaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]6

przeciw - 0

wstľzymclł się - l
Uchwała Nľ XXI 1237 12020 Rady Powiatu w Busku - Zđroju z dnia 18 grudnia 2020

roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w2020 ľoku - stanowi załqcznik nľ 4 do

niniejszego protokołu.

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroiu w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do ýw projektu

uchwały.

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

uchwały wÍaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - I

Uchwała Nľ XXI 1238 12020 Rady Powiatu w Busku -

ľoku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu

załqczník nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie
Rady Powiattł w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 20]9 ľokĺl
Finansov,ej dla Powiaĺu Buskiego na lata 2020 - 2030.

Zdľoju z dnia 18 gľudnia2020
Buskiego w 20Ż0 ľoku - stanowi

zmiany uchwały Nľ XIV/147/2019
w sprawie ĺľieloletniej Prognozy

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do ilw projektu

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabieľali głostr, Pľzewoclniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz Z autopopľawką pod głosowanie.

Uclrwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:



za - 16

przeciw - 0

wsĺrzymał się - l
Uchwała Nr XXI ĺ 239 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l8 gľudnia 2020
roku w sprawie zmiany uchwĄ NrXIV/147l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia
30 gľudnia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2020 - 2030 - stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały Nr XVII/I89/2020
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału
śľodków z Paľisĺwowego Funduszu Rehabilitacji osĺib Niepełnospľawnych, przypadajqcych według

algorytmu u, 2020 roku na realizację zadań z zaĺcresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

Uchwała została pľzyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]7

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI 1240 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l8 grudnia 2020
roku w spľawie zmíany uchwały NľXVII/189|2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia
29 maja 20Ż0 ĺ. w spľawie okľeślenia zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na

rea|izację zadan z zakľesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim - stanowi załqczník nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchu,ąly Rady Powiaĺu v) Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżaulienie przez Zespół opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na olcľes 3 lat powierzchni
użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod dziaĺalność Pracowni Tomogľafii Komputeľowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Radnego Grzegorza Jankowskiego i Radnego Jana
Baľtosika podczas Komisji Rady Powiatu, Staľosta Buski Jeľzy Kolarz udzielił odpowiedzi
w zakresie cen za wynajem l m2 powieruchni pod działalnośó Pľacowni Tomogľafii Komputeľowej,
cęn za wynajem l m2 powierzchni pod działalnośó apteki ogólnodostępnej, cen za wynajem 1 m2

powieľzchni pod działalność handlową - sklep spożywczo - pľZemysłowy _ kolejno



w poszczególnych latach. Cenę wywoławczą ustala się w opaľciu o uchwałę Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju z2009 roku w spľawie okľeślenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu
i dzierŻawy nieľuchomości stanowiących własnośó Powiatu Buskiego. Minimalna stawka za najem
l m2 pod działalność usługową, handlową i gastronomiczną dla stres peryferyjnej miasta wynosi
15 zł, zaś minimalna stawka za najem l m2 lokalu pod świadczenia zdľowotne dla stľes
peryferyjnej miasta wynosi 5 zł. Stawki pľzyjęte w postępowaniach przetaľgowych są vĺyŻsze niŻ
stawki minimalne okľeślone w w/w uchwale' Spowodowane jest to wzľostem cen Za lm2

dzieľŻawionych powierzchni na rynku nieľuchomości oraz inflacją. Staľosta Buski pľzedstawił
ľównież infoľmację w zakľesie Wykonawcy oraz adaptacji pomieszczeń na potľzeby Pľacowni
Tomogľafii Komputeľowej. Radny Grzegorz Jankowski wyraził stanowisko, iż proponowane stawki
cen za wynajem 1 m2 są zbyt niskie. Dodatkowych wyjaśnień udzielił równieŻ Dyrektoľ Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak. Szczegółowa informacja w powyższym
zakresie sporządzona ptzez Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju stanowi

załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu. Radna Teľesa Kľupska zabierając głos poddała

pľopozycję zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z2009 roku w sprawie okľeślenia
minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierŻawy nieľuchonrości stanowiących własność
Powiatu Buskiego. Staľosta Buski Jeľzy Kolarz zapewnił, iż w stosownym czasie, po zakończeniu
pandemii takie działania zostaną podjęte.

Po zakonczeniu dyskusji, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI l24l /2020 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 18 grudnia 2020
ľoku w spľawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pÍzez Zespőł opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju na okľes 3 lat powieľzchni użytkowej 224,70 m2 z ptzeznaczeníem pod działalność
Pracowni Tomogľafii Komputerowej - stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. tl
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenią Statutu

Placóu,ki opiekuriczo - lŤ/ychowawczej im, Marszałka Józefa Piłsudskiego w ĺł'iniarach'

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Powołując się na zapisy sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, Radna

Teresa Kľupska zwrőciła się z pytaniem, czy Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiaľach Piotľ Zeliaś przedłoĘł pełną analizę kosztów Placówki? Staľosta Buski Jerzy Kolarz
wyjaśnił, iz Dyľektoľ Piotľ Ze|jaś winien to uczynió w najbliższym czasie. Ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek zmiany stľuktuľy oľganizacyjnej Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.'Ý/ związku z koniecznością dostosowania Placówki do

standardu w zakresie liczby dzieci, zachodzi potľzeba uchwalenia nowego Statutu Placówki



opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach. Nowy Statut uwzględnia fakt, Że |iczba dzieci
umieszczonych w Placówce z dnięm 1 stycznia 202l ľoku nie może przekraczać 14. Stąd zachodzi
potľzeba dokonania całościowej analizy kosztów Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach.

Po zakoŕlczeniu dyskusji, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Żostała przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXI l 242 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 grudnia 20Ż0
ľoku w spľawie uchwalenia Statutu Placówki opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Jőzefa
Piłsudskiego w Winiaľach - stanowi załqcznÍk nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie uchwalenia "Progrnmu
współpracy Powiatu Buskiego z organizaciami pozaľzqdowymi oraz innymi podmiotami
pľowadzqcymi działalność pożytku publicznego w latach 202 ]-2025"'

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

W zwíązku z tym, Żę Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

u,strzymcłł się - 0

Uchwała Nľ XXI l 243 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l8 grudnia 2020
ľoku w spľawie uchwalenia ''Pľogramu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami

pozarządowymi otaz innymi podmiotami prowadzącymi dziaŁalność pozytku publicznego w latach

2021-2025'' - stanowi załqcznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu v) Busku - Zdroju w sprawie ałolnienia z opłaý za
wydanie dowodu ľejestracyjnego ze względu na zmianę adľesu spowodowanq nadaniem namv

ulicom w sołeclwie Szaniec gmina Busko - Zdrój.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.



Radny Jan Bar1osik poinfoľmował, íŻjest za podjęciem powyższej uchwały oraz zwolnieniem
zopłaty zaWdanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adľesu spowodowaną nadaniem

nazw ulicom w sołectwie Szanięc gmina Busko - Zdrój, |ecz uwaŻa jednocześnie, Że powyższe
powinno zostać ľozliczone pomiędzy Powiatem' a Gminą Busko - Zdrőj' W odpowiedzi, Starosta

Buski Jeľry Kolarz poinfoľmował, iŻ na takie rozliczenie nie pozwa|ają przepisy prawa.

Jednocześnie Staľosta Buski wskazał przykłady wspieľania działań Powiatu ze strony Gminy
Busko - Zdľőj,jak na przykład dofinansowanie pľzy modernizacji dľóg.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXI l 244 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l8 gľudnia 2020

ľoku w spľawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu ľejestracyjnęgo ze względu na zmianę

adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko - Zdrőj - stanowi

załqcznik nľ 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenią opłat za usunięcie
i pľzechowywąnie pojazdu usuniętego z drĺ5g powiatu na parkingu stľzeżonym oraz kosztów

powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a na'stępnie odstqpienia od usunięcia pojazdu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXI l 245 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l8 grudnia 20Ż0
roku w sprawie ustalenia opłatza usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego zdrőg powiatu

na paľkingu stľzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a

następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu _ stanowi załqczník nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w spravlie wyľaŻenia zgody dla powiatowej
jednosĺki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.



Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za-17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXI 1246 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l8 grudnia Ż020

roku w sprawie WraŻęnia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem - stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdro.ju w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
na 2021 rok.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI ĺ247 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z đnia 18 grudnia 2020

ľoku w sprawie przyjęcia planu pľacy Rady Powiatu na 202I rok - stanowi załqcznik nr 15 do

niniejszego pľotokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwieľdzenia planów pracy Komisji
Rady Powiątu na 202] rok.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nľ XXI l 248 l 2020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 18 gľudnia Ż020

ľoku w sprawie zaÍwierdzenia planów pľacy Komisji Rady Powiatu na Ż021 ľok - stanowi

załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
w dniu 18 gľudnia 2020 roku - stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

W sprawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

1. Starosta Buski Jerzy Kolaľz przekazał Radnym Życzenia z okazji zb\iŻających się Świąt BoŻego

Narodzenia' Szczególne słowa skięľował do Radnego Romana Dudy, od którego ľównież przekazał
pozdľowienia.

2. Starosta Buski Jeľzy Kolarz udzie|ił odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Baľtosika zgłoszone
podczas posiedzenia Rady Społecznej działającej przy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdľoju w zakľesie kwot najnizszych śľednich zasadniczych wynagľodzen w poszczególnych
gľupach zawodowych w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na dzień 17 grudnia 20Ż0
ľoku.

3. Starosta Buski Jeľzy Kolarz zwľőcił się do Radnych z pľośbą o przychylnośó i wsparcie
u Wojewody Świętokľzyskiego w zakľesie drugiego naboru podziału środków finansowych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszym naborze tylko 3 Gminy z teľenu

Powiatu Buskiego - Wiślica, Tuczępy i Gnojno otrzymały dofinansowanie. Zdaniem Starosty

Buskiego jedynym kryteľium do oceny złożonych wniosków była decyzja Pana Premieľa. Dodał, iż
wiele samoľządów w Polsce vĺyraŻa podobne stanowisko. Radny Jan Baľtosik nie zgodził się
zpowyŻszym stwieľdzeniem. Jego zdaniem śľodki finansowe skierowane zostały do

najbiedniejszych Gmin z najpilniejszymi potľzebami. Również Radny Tadeusz Jęwíaru oraz
Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło, jako Kierownik ośrodka Zdtowia
w Tuczępach stwieľdzilli, iz śľodki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy
Tuczępy zostały przekazane trafnie.

4. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego, cry Starosta Buski pľzewiduje
jakąś foľmę podziękowań dla Gmin z teľenu Powiatu Buskiego' które przekazały śľodki finansowe
dla Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w związku z COVID-l9, Staľosta Buski Jeľzy
Kolarz poinfoľmował, iŻ wspólnie z Dyľektoľem Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Grzegorzem Lasaki em przekaŻą stosowne podziękowania.

5. Radny Tomasz Mieľzwa w imieniu Mieszkańców m. Szaniec złoŻył podziękowanie za podjęcie

Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu

ľejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie
Szaniec gmina Busko - Zdrój.

Ad. 19

Wobec zrea|izowania poľządku obľad, Pľzewodnilzący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując
wszystkim obecnym za udział o godz. 10.30 zamknął XXI Sesję Rady Powiatu
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w l]usku - Zdroju. .Iednocześnte z okazji zb|izających się Swiąt Bozego Naľodzenia przekazał

Życzenla dla wszystkich Mieszkańców Powiatu Buskiego.

Na tym pľotokół zakonczong'í podpisano.
Protokó| sporząĺlzila: Baľbar1 BanaŚ'fu

/
Niniejszy protokół Ňánowi zwięzlą, skľóconą wersję pľzebiegu posieclzenia XXI Sesji Rady

Powiatu w Busku _ Zdľo.iu, któľa odbyła się w dniu l8 gľudnia 2020 ľoktl. Dokładny jej przebieg

zawięľa nagľanie' udostępnione na stľonie Bitlletynu InÍbnnacji Publicznej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľojrr.
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