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Protokól Nľ 191/20l8

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 13 wľześnia 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udzĺał wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Rober1 GwoŻdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenia.

Stwierdzenie quoľum.

Pľzyjęcie poľządku posiedzerria.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na ľealizacj ę przez
Powiat Buski w 20l9 r. projektu pn. ,.Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0023T Chmielnik
_ Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+0l 0 do krn 5+990 dł. 980 m'' oľaz upoważnienia
Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektrt

w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Pľogľam ľozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktuľy dľogowej na lata Ż0l6-20|9'' (Skarbnik Powiatu)'
Pľzyięcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesieli
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powiatu)'
Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmíany uchwały
rrľ XXXIVl350l20l8 Rady Powiatu w Busku -- Zclľoju z dnia26 styczllia2018 ľoku
wspľawie Wieloletniej Prognozy Irinansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20l8 - 2030
(Skarbnik Powiatu).

1.

Ż.

3.

4.



7. Spľawy ľóżne'
8. Zanrknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczyl Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 900 otworzył 191 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadozył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków 7,arządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lĺsty obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowíq załqczníkÍ nr I i 2 do níniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącęgo Zaľządu porządek obrad CzłonkowieZaľządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wyrazenia zgody na ľealizację przez Powiat Buski w 2019 r.
pľojektu pn.,,Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik -Zrecze - Maciejowice -
Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m" oraz upoważnieniaZarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju do złożenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach progľamll wieloletniego pn,

,,Progľaln rozwoju gminnej ipowiatowej inĺiastľuktuľy drogowej na lata 2016-Ż019" _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr J do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľZymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z kolejną zmianą do autopopľawki
ptzyjętą na popľzednim posieclzeniu Zarządu w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została pľzyjęta ptZęZ Członków Zarządtl Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

D ecy zją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę nalezy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.



Ad.6
Skaľbnik Powiatu At1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z kolejną zmianą do autopopľawki
pľzyjętej na poprzednirrl posiedzerriu Zarządv w spľawie znriany uchwały nľ
XXXIV/350lŻ018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia26 stycznía 2018 ľoku w sprawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20l8 - 2030 - w bľznrieniu
stanowiącym załqcznik nľ 5 do ninie.iszego pľotokołlr.

I)o analizie, powyŻsz.a autol)opl'awka zĺlstała pľzy.jęta prz'e'z Cz.Ionków Zarządu Powiatu
w głosowanir-r pľzy 5 głosaoh _za,0 głosacll -pľzeĺ:iw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Decyz'ją Członków Zatządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazac Pľzewodniczącęmll
Rady Powiatu, celeľn włączenia do poľządku obľacl dzisiejszej Sesji Racly Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prze7' Członkćlw Zal'ządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzyrnał się.

Ad.7

lł'sprawcch ľĺiżnych:

1. Członek Zaľządu Robeľt Gwożdż zwľócił uwagę na zagroŻenia wynikające
z oľganizowania pĺzez Dyľektoľów pľacy w Szkołach BľanŻowych oľaz z godzin
ponadwymiaľowych.

Ad.8
Po zľealizowanitl poľządku obľacl Pľzewodniczący Zarządu lerzy Kolaľz poclziękował
obecnym za vdział i o godzinie 9a0 zamknął posiedzenie Zaľządu Powiatu.
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