
Znak: 8R.0022.2 .l 46.2017

Protokĺíł Nľ 146/20l7

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia |3 października 2017 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Robert Gwőżdż
4. Wiesław Marzec

oraz

Artuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego

w 20l7 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
6. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczei w spľawie przeniesień

w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku (Skarbnik Powiatu).
7. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały

nr Xxvl235l2017 Rady Powiatu wBusku _ Zdroju zdnia Ż7 stycznia 20l7ľoku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2Ol7 - 2O3O
(Skarbnik Powiatu).

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przygotowania i wspólnej realizacji
pľojektu paľtnerskiego pn. 

',Rewitalizacja miejscowości Gnojno'' (Skarbnik Powĺatu).
9. Spľawy różne.
l 0. Zamknięcie posied zenla.



Ad. r

obradom Zarządu prze_wodniczył Przewodniczący Zarządu .Ierzy Ko|arz, któľy powitał
zebranych io godzinie 8J()otworzył l46 posiedzenie ZarząduPowiatu'

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
quoľum pozwalające na podejmowanie
Członków Zaľzqdu orűz zflpľosx,onyclt
protokołu'

oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
prawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecności
osljb stanowíq załqczniki nr I i 2 do niniejszego

Ad.3
Pľoponowany pľzez PľzewodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 14512017 z dnia 11 pażdzielnika 2017 ľoku został przyjęty przez Członków
Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach
-wstľzymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie, powyŻsza inicjatywa została pľzyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyz.ią Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę należy przekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.6
Skarbnik Powiatu At1uľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu'

Po analizie. powyzsza autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu Z autopopl'awką do inicjatywy
uclrwałodawcze.1 w sprawie zmiany uchwały nr XXYlŻ35l20l7 Rady Powiatu w Busku -
Zdľo.ju z dnia Ż7 stycznia 2017 ľoku w spľawie Wicloletniej Pľognozy Finansowej clla
Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 - w bľznrieniu stanowiącyn załqcznik nľ 5 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie. powyŻsza autopopl'awka łostała przy1ęta prze7 Członkĺiw Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków 'Laruądu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazaĆ, Przewoclniczącenlu
Rady Powiatu celem włączenia do porządku obľacl clzisieiszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiattl z projektenr inic.iatywy
uchwałoclawczej w spľawie przygotowania i wspólne.j ľealizacji pľo.iektu paľtneľskiego pn.
..Rewitalizac.ja mie.|scowości Gnojno'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do
ninie.j szego pľotokołu.

Pĺl arlalizie, powyŻsza inicjatywa została przyjęta pÍzez Członków Zarządĺl Powiattt
w głosowanitr pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľz.ądu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazac Pľzewodniczącelnu Racly
Powiatu celem włączenia do poľządku obľad clzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Pclľlaclto, Pľzewodniczący 7,arządu .Ieľzy Kolaľz zobowiązał Dyľektoľa Powiatowe go Zarządĺl
Dľóg w Busku Zdľoju do sprawowania naclzoru nad zadaniami realizowanynli
w 1laľtneľstwie z Gminami Powiatu Buskiego, któľe będą wykonywane w obľębie gľanic
działek dľog powiatowych, natomiast zadania wykonywane w obľębie działek
niestanowiącyclr pas dľogi ľealizuje Referat Inwcstyc.ii i Pľomocii.

Ad.9

W ,ĺprclwclch ľóżnych nie zgtoszono żcldnych u,ni.oĺłkóu,'

Ad. l0
Po zľealizowaniu poľządku obľ_ad Pľzcwoclniczący Zaľządu lerzy Kolaľz podziękował
obecnynr za udział i o godzinie 8a5 zamknął posiedzen ie Zarządv Powiatu.
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