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Pľotokól Nľ 68/2020

z posieclzenia ZarząĺIu Powiatu

z dnia 20 nraľca 2020 ľoku

W posicdzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. .Ieľzy Koľclos
4. Wiesław Maľzec
5. Tonrasz Mieľzwa

Pľoponowany poľządek posiedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia

2, Stwieľdzenie quoľum.

3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

5. Pod|ęcie inic.jatywy uchwałodawcze.| w spľawie znriany StatutLt Powiatu Buskiego'
6. Podjęcie ucliwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľojtr w spľawie powołarria i zasad

działania Komisji Konkuľsowej w celu opilliowania złoŻonyclr oÍ-ert na realizacię zadan
publiczllych w 20Ż0 r. (Nacz. Wydz. SoZ).

7. Spľawy ľózne .

8. Zamknięcieposiedzcnia'

Ad. I
obľadonr Zaľządu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jcľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o goclzinie 8a5 otwoľzył 68 posied zenie Zarząclu Powiattt'

Ad.2
Przewodniczący 'Ĺaruądu.ĺeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodrrie z listą obecności aktualnie
w posicclzeniu uczestniczy 5 Członkcirł, 7,arządu, co stanowi qlloľLlm pozwalające na
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podejnrowanie pľawonrocnych ucliwał i dccyz.ji Iista obecności Członkĺílp Zarzqdu stanowi
załqcznik nľ l do niniejszego proÍokołu.

Ad.3
Pľoponowany ptzez PrzewodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 6712020 z dnia 12 nraľca 2020 ľoku został pľzyjęty pÍZcZ Członków Zarządĺt
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Zarząd Powiatu zapoznał się z pľojekteln inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany
Statutu Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załĺycznik nr 2 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, Zatząd Powiatu pľzyjął povĺyŻszy pľojekt uchwały w głosowaniu przy 5 głosach

-'za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaĺ;h -wstľzymał się.

Decyzją Członkiw Zarządu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącerrrr-r Rady
Powiatu, celem włączeľlia do poľządku obľad clzisiejszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządtl Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad. ó
Zaľząd Powiatu zapoznał się z pľojektem uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie powołania i zasad działallia Konlisji Konkuľsowej w celu opiniowarria złoŻonych
oĺěľt na ľealizację zadan publicznychw 2020 r'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Człorrków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ 292120Ż0 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dria 20 maľca 2020 ľoku
w sprawie powołania i zasad działania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych
oĺ'eľt na ľealizację zadań ptrblicznych w 20Ż0 ľ. stanowi załqcznik nľ 3 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.7
W spruv,clch ľĺiżnych.'

1. W odniesieniu do aktualrrej sytuacji związanej ze stanem z'agľoŻenia epiderrricznego
w związku z zakaŻeĺliami wiľusem SARS-CoV_2 Członek Zarządu Jeľzy Kordos
zgłosił uwagi w kwestii oľganizacji najb|iŻszego posiedzenia Rady Społecznej pľzy
Zespole opieki Zdľowotnej w Busktt - Zdro.itr zwołanego na dzień 25 maľca bľ..

oclpowiada.iąc, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinÍbľnrował o nrożliwości
znriany tcľnrinu posiedzenia Rady Społecznej ltlb o zoľganizowaniu go w tľybie
tcle konf-eľencji.
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Ad. ĺt

Po zľealizowaniu poľządku ob1'ad Pľzewodniczący Zaľządv Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 8)5 zarnknął posiedzenie Zar'ządu Powiatu.


