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Znakt 8R.0022.2. 196.2018

Pľotokól Nr 19ól20t8
z posiedzenia Zaľządu Powĺatu

z dnĺa 15 październĺka 2018 ľoku

W posĺedz eniu Zaruądu udział wzĺęlĺ:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robert Gwóżdź
5. Wiesław Marzęc

oraz

Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu

Pľoponowany polządek posĺedzenĺa :

t. Otwarcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu dochodów

i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).
5. Sprawy tőŻne.
6. Zamknięcie posíedzenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Pľzewodniczący Zarądu Jerzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie l235 otwoľzył l96 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zwządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
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w posiedzenirt ttczestniczy 5 Członków Zaľząclu, co stanowi quoľLlm pozwala.jące na
podejmowanie pľawomocnyclr tlchwał i decyz.ji _ Iisty obecności Członkĺĺlu Zarzqdu oľaz
zoproszonych osób stanowiq załqcznikÍ nr ] i 2 do niniejszego pľotokołu,

Ad.3
Proponowany pÍZez PľzewodnicZąaego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przeclstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatr-r w Bttsku _

Zdľoju w spľawie znrian planu dochodćlw i wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prze'Ż Członków Zarządtl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -z'a, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Uclrwała Nľ l07 |12018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zclľo.iu z dnia 15 paŹdzietnika 2018 ľoku
w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jeclnostkach buclzetowych stanowi
załqcznik nr 3 do rriniejszego pľotokołu.

Ad.5
W sprau,clch rĺiżnych nie zgĺoszono żaĺlnych u,nioskĺ|w'

Ad.6
Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządĺl.Teľzy Kolaľz poclziękował obecnym
zaudział i o godzinie 1250 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.
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