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Pľotokół Nľ l2812017

z posiedzcnia Zarządu Powiatu

z dnia 25 maja 2017 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

t. .lerz.y Kolarz.
2. Stanisław Klinlczak
3. Kľzysztof Ga.ick
4. Robeľt Gwoż,dż'
5. Wiesław Marzec

oraT

Sławonriľ l)alach - Naczelnik Wydziału SoZ
Aľttlľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posicdzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
Ż. Stwicľdzenic qttoľtlrn.

3. Pľzy.jęcic poľządku posiedzenia.
4. Pocljęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia drugiego

otwaľtego konkuľsu of-eľt na wspaľcie rcalizacji zadan publicznych w 20l7 ľoku (Nacz.
Wydz. SOZ).

5. Podjęcie uchwały Zal'ządu Powiatu w Busku - Zdľo.iu w spľawie znrian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

6. S1lľawy ľózne.
7. Zamknięcie posicclzenia.

Ad. I

Obľaclom 7,arz'ądu pľzewodrliczy| Pľzewodniczący Zarządu .Teľzy Kolarz, ktory powitał
zebľatiych i o goclzinie l3()0 otworzył l28 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d. 
z

Pľzcwodniczący 7'arz'ądu .Ieľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodllie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi quoľum pozwalające na
poclc.inrowanic prawonrĺrcnych uchwał i decyzji - Iisty obecności Człoltków Zarzĺpdu oľaz
zflpľoszonych osób sÍanowiĺ1 załqczniki nr I i 2 do nĺniejszego protokołu'
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Ad.3
Proponowany przez PrzewodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - ZdľojLl w spľawie ogłoszenia drugiego otwaľtego konkuľsu ofer1 na wsparcie
realizac.ii z'adal^l publicznych w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu .ieclnogłośnie.

Uclrwała Nľ 7l9lŻ017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 ľoku
w spľawie ogłoszenia dľugiego otwartego konkuľsu ofeľt na wspaľcie ľealizacji zadań
publicznych w 201 7 ľoku stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił propozycję zapľoszenia
pľzedstawicieli organizacji pozaľządowych prowadzących działalność pozýku publicznego
do udziału w komisji konkursowej' opiniującej ofeľty na wspaľcie realizacji zadan
publiczllych w zakľesie kultuľy' kultuľy l\zycznej i tuľystyki.

Powyższe zaproszeľlie - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakce ptowane pi'Zez Zaľząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyzsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłoŚnie.

Uchwała Nr 7Ż0lŻ0|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budŻetowych stanowi załqcznik
nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
W 'łprau,ach ľĺiżnych nie zgloszono żadnych wniosków'

Ad.7
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym za tldzlał i o godzinie l 3l5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

l)rotokĺił sporzą<lziła

Ęiolcta Waga
,l rj;^ir*
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