
Znak: 8R.0022.2 .l 41.2017

Pľotokól Nľ 14tl2017

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 13 wľześnia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. .lerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robeľt GwőŹdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Ar1uľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyięcie poľządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na

realízacjęprzez Powiat Buski w 20l8 r' projektu pn.,,Przebudowa dľogi powiatowej Nr
0103T Stopnica _ Solec _ Zdrőj - Zielonki _ Ludwinów _ Błotnowola od km l1+577 do
km 14+4Ż7 dł' 2850 m'', Nľ 0l03T Stopnica - Solec _ Zdroj _ Zielonki _ Ludwinów -
Błotnowola od km l4+4Ż7 do km 16+8Ż7 długości Ż400 m" oraz upoważnienia Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ramach
progľamu wieloletniego pn. ''Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktuľy
dľogowej na lata 2016-2019'' (Skaľbnik Powĺatu).

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skaľbnik Powiatu)'

6. Pod.|ęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku podział rczeÍw celowej
ptzeznaczonej na zadanja inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg
znisz,czonych w wyniku nawalnych deszczy (Skaľbnik Powiatu).

7. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych iednostkaclr budżetowych (Skarbnik Powiatu).



8. Spľawy ľóŻne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz, który powitał
zebranych i o godzinie 1 l20 otwoľzył |4| posiedzeni e ZarząduPowiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
?.aproszonych osób sÍanowíq zalqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia zgody na realizację pľZeZ Powiat Buski w 2018 r.
pľojektu pn' 

',Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0l03T Stopnica - Solec - Zdroj _ Zielonki _
Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 14+4Ż7 dł. 2850 m'', Nľ 0103T Stopnica _
Solec _ Zdroj - Zielonki _ Ludwinów _ Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości
Ż400 m" oľaz upowaŻnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złożenia wniosku
o dotjnansowanie projektu w ľamach pľogramu wieloletniego pn. ,,Progľamu rozwoju
gminnej i powiatowej infľastľuktuľy dľogowej na lata 2016-Ż019" w bľzmieniu
stanowiącym załqcz.nik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została pozytywnie zaopiniowana przez Członków
Zarządu w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady celem włączenia do poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

O god'z, I l30 Pľzeu,odniczqc! Zarzqdu .Ieľzy Kolaľz ogło'sił pľZerwę u, obrĺldach Zarzqcĺll
do cza'sĺl zakończenia Ses.ii Rady Pou,ialu.

O godz. l335 obrady Zarzqdu Powiatu zostały wznou,ione.

Przysĺqpiono do reaĺizacji punktu 5 porzqdku obrad.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľo.iu w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż0l7 ľoku.
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|)o analizic, 1low1,Źsza tlchwała została pozytywnic zaopiniowana pr7'e'/. Członków 'Ĺarz.ądv

w głosowani u .j eclnogľośn ic.

lJchwała Nr 797lŻ017 Zarządu l)owiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześrria2017 ľoku
w sprawie pľzeniesieli w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi
załqcz'nik nr 4 do ninie.iszego pľotokołu.

Aĺl. íl
Skaľbnik Powiattl Aľttrľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu l)owiatu w Bttsku _
Zdľo.itl w sprawie pľzcniesieli w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku *
poclział ľezeľwy celclwej ptzeznaczonej na zadania inwestycyjne dľogowe związane
z pľzebuclową dľóg r,nlszcz.<'ll^lych w wyniku nawalnych dcszczy.

Po analizic' povĘ/ZSZa uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zaľządu
rv głosowaniu 

.j ednogłośnie.

LJchwała Nľ 798/2017 7'aľ'lądu Powiattl w IJusku - Zdľoju z dnia l3 wľzcśnia 2017 ľoku
rv spľawie pľzeniesień w planie wyclatków btldzettl Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku -podział
rezeľwy celowe.j prze7.naczone.i na z,adania inwestycy.ine dľogowe związanc z pľzebudową
dľĺig zniszczonyclr w wyniku nawalnych deszcz'y stanowi załqczłtik ĺr 5 clo rrinicjszego
pľotokołu.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojckt uchwały Zarządu Powiatu w Brtsku -
Zclľo.iu w spľawic zľnian planu dochodów i wydatków w podle głych joclnostkach
btlclż.ctowych'

l)o analizie. poWyZSZa uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pťZe7' Członkćlw 7,al'ządu
w głosowttlliu 

.i edrlo głośrrie.

tJchwała Nľ 799120 |7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroiu z dnia l3 wľześni a 2Ol7 roku
w spľawic zmian planu clochodów i wydatków w podległych .|ednostkach btldzetowych
stanowi załqcz.ltik nr 6 do nirriejszego protokołu.

Ad.8
IĄ/ ,sprav,clc:h ľĺiżnych nie zgĺo,szono Żadnych wnioskĺju,.

Ad.9
Pĺl zľea|izĺlwaniu poľząc1ku obľacl Przcwodniczący Zal'ządu Jerz,y Kolaľz poĺlziękclwał
obecnynl z'aud'z'iał i ĺl goclzillic l350 zanrknął posieclzerlieZ'arządu Powiatu.

lJrĺlttlkrjł spoľzitdziłit:
WiolL-la u/żlgil u al*


