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Protokól Nľ l81/2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 15 czerwca 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Wiesław Maľzec

oraz

Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK

Pľoponowany poľządck posiedzenĺa:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu

składania oświadczeń woli w imieniu
5. Sprawy ľóżne.
6. Zamknięcieposiedzenia.

w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia
Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. EK).

do

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, który powitał
zebľanyclr i o godzinie l l00 otwoľzył l 8l posiedzeni e Zarządu Powiátu.



Ad.2
Pľzewodniczący 7'arządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obęcności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny tlspľclv,iedliu,iĺlny), co stanowi
quoľLlm pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności
Członkóĺp Zarzqdu oľaz zuprosloltyclt osĺjb stanowiq załqczniki nľ I i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍZez PľzewodnicZącego Zaľządu poľządek obľacl Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.4
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľo.iu w spľawie upowaznienia do skłaclania oŚwiadczeń woli w imienitr Powiatu
Buskiego.
W związku z ogłoszeniem przez Ministeľstwo Edukac.ji Narodowe.i progľamu edukacyjnego
Niepoĺllegla, oľgany pľowadzące mogą się ubiegać o dotację na realizac.ię zadania
obejmu.jącego pľzygotowanie działan związanych z obclrodami setnej ľocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości' W ľamaclr powyższego programu moŻna ubiegać się
o 50 000,00 zł przy 20oÁ wkładzie własnynr.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 999/2018 Z'arządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 czerwca 20l8 ľoku
w spľawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Buskiego stanowi
załqcznik nr 3 do rriniejszego pľotokołu.

Ad.5
ĺ4/ 'spľau,clch różnych nie zgło,szołlo zadnych vlnio'skĺ5v,.

Ad.6
Po zľcalizowaniu poľząclku obľacl Pľzewodniczący Zav'ądu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym 'za udział i o godzinie 1 1 

l5 zaľlrknął posieclze llíe Zar-ządu Powiatu.
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