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Pľotokól Nr 55/2019

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 13 gľudnia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klinrczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia:

I. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzerria.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z posiedzenia Zarządu Powiattt Nľ 53/2019 z dnia 4 gľtrdnia 2019

roku.
5. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľojv w spľawie pľzerriesień w planie

wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busktt - Zclľojtr w sprawie zmian planu dochoclów

i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu)'
7. Pocljęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wydatków budŹetu Powiatu Buskiego,

któľe w 20l9 ľoku nie wygasają z upływem ľoku budżetowego (Skaľbnik Powiatu)'
8. Spľawy ľóżne'
9. Zamknięcie posiedzenia'
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Ad. I
obľaclonr Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 7200 otworzył 55 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawonrocnyclr trchwał i decyzji - list|l obecności Członkóły Zaľzqdu oraz
zűpľoszottyclt osób stanowiq załqcaúki nr I ĺ 2 do nÍniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PľzewoclnicZącego 7.arządu poľządek obľad Człolikowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosacli -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 53/2019 z dnia 4 gľudnia 2019 ľoku został pľzyjęty pr'Żez Członków Zaruądu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľojtl w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 24012019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 13 gľudnia 2019 ľoku
wspľawie pľzeniesień w plarrie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdrojul w spľawie zmian planu doclrodów i wyclatków w podległyclr jednostkach
buclzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 24ll20|9 Zarządu Powiattl w Busku - Zclľoju z dnia 13 gľuĺlnia 2019 ľoku
w spľawie zlnian planu dochodÓw i wydatków w podległych jednostkacli budżetowyclr
stanowi załĺycznik nľ 4 do riiniejszego pľotokołr-r.

Ad.7
Skaľbnik Powiattl Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawcze.i w sprawie wydatków budzetu Powiatu Buskiego, któľe w 2019 ľoku nie
wygasają z upływem roku budżetowego _ w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członkćlw Z,arządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.



DecyzjąCzłonków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celenr ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
ĺľ sprawach ľĺiżnych nie zgłoszono żaĺlnych u,niosków.

Ad.9
Po zľealizowaniu porządku obľad Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz podziękował

obecnym zaudział i o godzinie 1225 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.
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