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Protokól Nr 28/20l9

z posiedzenia ZarząĺIu Powiatu

z dnia 27 maja 2019 roku

W posieĺlzeniu Zarząĺlu utlział wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2. .Ieľzy Koľdos
3. Wiesław Maľzec
4. ]'omasz Mieľzwa

oraz

Aľtuľ Polrriak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponorł'any poľZąĺlek posicdzcnia :

1. otwaľcie posicclzcnia.
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. I'ľzyjęcie 1lĺlľząclku posiedzenia.
4. Podjęcie trchwały Zaľządĺł Powiatu w Busku - Zdro1u w spľawie pľzeniesień w planic

wydatków budżettl Powiatu Buskiego w 2019 ľoku podział ľezeľwy celowej
pr zeznaczonej na z'ar ząd'zanie kľyzysowe ( S ka rb n i k Pow i atu).
Spľawy ľóżne.
Zamknięcie posiedzenia.

5.
ó.

Ad. I

obľadolrr Zarządu pľzewoclniczył Wicepľzewoĺlniczący Zarządu Stanisław Klinrczak, ktÓľy
powitał zebľanyclr i o goclzinie l43()tltwoľzył 28 posieclzęnie Zarządv Powiattl.
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Ad.2
Wicepľzewodniczący 7'arządu Stanisław K|imczak oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zaruądu (1 nieobecny uspľawiedliwiony),
co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzjí - listy
obecności Członków Zaľądu or0z zűproszonych osób stanowiq załqczniki nr 1 i 2 do
n i n iej s ze g o p roto k oł u.

Ad.3
Pľoponowany przez Wicepľzewodniczącego Zaruądu poľządek obrad Członkowie Zal'ządu
przyjęli bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się'

Ad.4
Skarbnik Powiattr Aľttlľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zavądu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŹetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku -
podział ľezeľwy celowej pľzęZnaczonej na zarządzanie kľyzysowe.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 10212019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 maja 2019 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - podział
ľezeľwy celowej ptzeznaczone1 na zarz.ądz,anie kľyzysowe stanowi załqcznik nr 3 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.5
ĺľ' sprav,ach ľóznych nie zgłoszono żcldnych u,nioskĺiu,.

Ad.6
Po zľealizowaniu porządku obrad Wicepľzewoclniczący Zarządu Stalrisław Klimczak
podziękował obecnyrn za udział i o godzinie 74a5 zamknął posiedze nie Zarządu Powiatu.

l'rotokól sporządzila:
Wioleta Waga . S,q1--
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