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Pľotokól Nr 189/2018

z posĺedze nia Zarząllu Powĺatu

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

W posiedz eniu Zatządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robeľt Gwć:źdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posĺedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quorum.
Przyj ęcie poľządku posiedzenia.
Podjęcie uchwďy Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku - podział ľezeľwy ogólnej (Skaľbnĺk
Powĺatu).
Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.

l.
2.
3.
4.

J.
6.

Ad. I
obradom Zaruądu przewodniczył Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz, który powitał
zebľanych i o godzinie l4"' otwoľzył l89 posiedzenie Z,arządvPowiatu.
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Pľzewodniczący Zaľząclu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecnoŚci aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał idecyzji * listy obecności Człoltków Zarzqdu oľaz
zapľoszołrych osób stanowiq zalqczniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
I)ľoponowany pľZeZ PľzewodnicZącęgo Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zaľządu pľzy.ięli
bez uwag w głosowalriu pľzy 5 głosaclr -'za, O głosach _pľzeciw i 0 głosaclr _wslľzynrał się.

Ad.4
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzeclstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzettl Powiattr Buskiego w 20l8 roku -
podział ľezeľwy ogólnej.

Po analizie, powŻsza tlchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęZ Członków Zal'ządul
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 1046/2018 Zaľządu Powiatu w Busktr - Zdľoju z dnia 30 sieľpnia 20l8 ľoku
w spľawie pľzelriesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - podział
ľezerwy ogólnej stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Ad.5
W 'spľawach rożnych nie zgłoszĺlno żclclrylch wnios'kĺjv,.

Ad. ó
Po zľealizowaniu poľząclku obľad Pľzęwodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnynr za udział i o goclzinie 14a0 zalnknął posiedze nie Zarządu Powiatu.
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