
Znak: BR.0022.Ż.93.2020

Pľotokól Nľ 93/2020
z posiedzenia ZarząĺIu Powĺatu
z dnia 30 września 2020 roku,

które odbylo się w formie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Jerzy Koľdos
3. Wiesław Marzec
4. Tomasz Mierzwa

oraz

Krzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Grzegorz Wojciechowski _ Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
im. Józefa Grudnia w Busku _ Zdroju
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziałrr EK
Artur Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenĺa :

t. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z posiedzeniaZarządu Powiatu Nr 92/2020 z dnia 25 wľześnia2020

roku.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju

w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych na pokrycie kosztów opľacowania
dokumentacji pľojektowej oraz na ľegulacje własności pasa drogowego w związku
z budową chodnika w m' Łagiewniki o dł. powyżej l 000 mb (Dyľ. PZD w Busku -
Zdroju,, Skaľbnik Powiatu).
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6. Rozpatľzcllie wrriosku Dyľektoľii Powiatowego Mięclzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku _ Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody na niepľzekazywanie do budzetu Powiatu
śľodków ĺ'lnansowych pozyskanych z wynajnru polnieszczeli (Dyľ. PMOS w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

7, Zapoznanie się Ze spľawozdaniami Dyľektoľa Zespołu Szkół 'rechnicznych

iogólnokształcących w Busku Zdľoju z realizacji pľo.jektów edukacyinych pn.:

,,Hoĺelaľze pľzyszłości" oÍaz .,ĺľymiar międzynarodowy w kszĺałceniu zawodowym"
(Nacz. Wydz. EK).

8. Ponowne rczpatrzenie wniosku Kornisji Bdukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Pľonrocji
Powiatu w spľawie 'zabezpieczerria Śľodków Íirralrsowych lra zakup niczbędnych narzędzi
diagnostycznych (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu)'

9. Podjęcie tlchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skaľbnik Powiatu)'

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesieti w planie
wydatków budżetu Powiatu Btrskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

ll.Pod.;ęcie uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w planic
finansowyľlr zadan z zakľesu administľacji rządorł,ej oraz' innych zadan zleconyclr
odľębnynri ustawami w Ż0Ż0 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

12. Pod.jęcie uolrwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawic znrian plarru wydatkow
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

13. Spľawy róŻne,
l 4. Zamknięci e posied zęnia.

Ad. t
obľadom Zarządu pľzewodniczył Pľzewodni czący Z'arządv Jeľzy Kolarz, ktőty powitał
zebranych i o godzinie 900 otwoľzył 93 posieclzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarz'ądtl Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ aktualnie w posiedzeniu udział bieľze
4 Członków Zarządu (1 nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi qrtoľum pozwala.iące rra

podejmowanie pľawomocnyclr uclrwał i clecyz.ii listy ohecności CzłonkĺÍw Zaľzqdu oraz

zűproszołlyclt osłib stanowiq załqczniki nľ I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PľzewoclnicZącego Zaruądĺl poľząclek obľad Członkowie Zal'z.ądul pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -z'a, O głosach -pľzcciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nľ 92l20ŻO z dnia 25 września 2020 ľoku został pľzyjęty pl'zez Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -z'a, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _

wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zclľojrr Kľzysztof ]-ułak zwľicił się do

Zarządv Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie Śľoclków w wysokości l00 000 zł na pokľycie

kosztów opľacowania dokttrrrentac.ji pľo.iektowej ora'/, na ľegulacje własności pasa dľogowego

w związku z buclową choclnikĺr w nrie.iscclwości ł,agiewrriki wzclłlrż. clľogi powiatowej
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Nľ0057T Busko - Zdroj - Łagiewniki Elzbiecin o długości powyżej 1000 lrrb
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr J do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' zgodnie ze stanowiskiem Zal'ządu z posiedzenia Nr 9llŻ020 z dn.
24 września br. wniosek zostaje włączony do pľojektu budzetu na ľok 20Ż1' Następnie, po
włączeniu do pľojektu budżetu ipľzyjęciu ptzezZarząd Powiatu do 15 listopada bľ. pľojektu
budzetu, Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľo.iu będzie niógł przystąpić
ewentualnie do ogłoszenia pľzetaľgtl na dokunrentację na w/w zaclanie.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjętc p[Zez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Zaľządu z posiedzenia Nľ 9112020 z dn. Ż4 wľześnia bľ.
dotyczącym wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju w spľawie
ľealizacji zadania na ul. Stopnickie.j w Pacanowie (odcinek w stronę Rynku po stľonic pľawej
o clł' ok. 100 - 150 rn) wniosek zostaic włączony do pľojekttl budżettr na rok 20Ż1.

Powyższę stanowisko zostało pľzyjęte pľZęz' Zaľząd Powiatu w głosowanitr pľzy 4 głosach _

za' 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzylnał się.

Ad. ó
Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľoclka Spoľtowego im. JózeÍä Gľudnia w Busku -
Zdľoju Gruegoľz Wojciechowski zwľócił się do Zarządtl Powiatu z wnioskiem w spľawie
wyľaŻenia zgody na nieprzekazywanie przez PMOS do budżetu Powiatu środków
lŤrransowych pozyskanych z wynajnru hali spoľtowej oÍaz kawiarni w brzmieniu
stanowiącym załqczník nľ 4 do niniejszego pľotokołu.
W/w dochody zostaną przęznaczone na pľzekształcenie pomieszczen wietľzni, wentylatoľni
orazľozdzielni w salę na zajęcia tľeningowe dla sekcji boksu, kaľate ikung-fu.

Skaľbnik Powiatu Al'tuľ Polniak pľzedstawił negatywne stanowisko clo w/w wniosku.
Uzasadniając, Skaľbnik Powiatu poinÍbľniował, Że aby dochocly uzyskiwane z najnru rrrogły
pozostać na ľachunku darrej jednostki Wymagana jest zgoda Rady Powiatu, poniewaz to
uclrwała Rady Powiaty o ľaclrunku dochodów własnych ľeguluje to'.iakie clochody budzetowe
111ogą pozostać w dane.j .jeclrrostce oświatowe.i' a .iakie są pľz.ekazywane. Ponadto, Skaľbnik
Powiatu doclał' że jakiś czas temu była pľopozycja, aby jednostki oświatowe rnogły z takich
dochodów koľzystać, ale Regionalna lzba obľachunkowa to zakwestionowała. Następnie,
Skaľbnik Powiatu podkľeślił. że w ostatnich lataclr Powiat baľdzo dużo inwestu.je w jeclnostki
oświatowe iuważa, Że byłoby to niewłaŚciwe, gdyby pozostawić dochocly wjednostkaclr.
Przekazywane śľodki Ílnansowe Powiat z powľotelrr inwestuje w .iednostki oŚwiatowe pľZy
jednoczesnym wykoľzystaniu śľodków zewnętľzľlych. co umozliwia ľealizację clużo
większych pľojektów.
Skaľbnik Powiatu poinfbľrnował, Że przekazywane Z.iednostek ĺlochody stanowią kwotę od
300 clo 500 tys' zł ľocznie, oo można traktowai, jako uclział własny w większ5'nr
pľzedsięwzięciu' Ponadto, Skaľbrrik PowiaÍu zaznaczył. ze w ostatnich latach w oświacie
zostały wykonane inwestycje na ponacl blisko 20 mln z,ł, z' cz'ego ok. 8 mln zł stanowiły
dochody własne Powiattr.

Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolrrego ośľodka Spoľtowego w Busktr _ Zdľo.jtr (}rzegorz
Wojciechowski pľzeclstawił zestawienie przyznanych na 20Ż0 ľok śľodków Íinansowyclr
w wysokości: 5 000 zl na ľenronty, 10 000 zł na wyposażenie. 16 000 z'ł na spoľt
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i wyposaŻellie lrali' Z czego na nagľody dla szkół w tuľnieju o puchaľ Starosty wypłacone
zostało 5 000 zł, a na koszty związane z sędziowanienr 4 000 zł, jak ľównieŻ Dyľektoľ
przedstawił koszty związane z udostępnieniem obiektu dla ZSTio i ZST-I w Busku _ Zdroju.
Dochody za 2019 ľok pľzekazane do budzetu stanowiły 41 000 zł, a dochody własne
32 000 zl.
Nieodpłatne korzystanie z halli spoľtowej' siłowni oÍaz kawiaľni przez Zespőł Szkół
Technicznych i ogólnokształcących, Zespőł Szkół 'ľechniczno _ Infoľmatycznych oraz
oľganizacje pozaľządowe generuje wydatki związane Ze wzľostenlzuŻycia mediów, opłatąza
wywőz śmieci, napľawą zniszczęn.
Ponadto, Dyrcktoľ PMOS w Busku - Zdľoju poinfoľnrował o śľodkach pozyskiwanych
z innych Żľódeł np. daľowizny od sponsoľów.

W związku ze zgłoszonym ptzez Dyľektoľa PMOS w Busku Zdľoju pľoblemem
zaśmiecania ptzęz uczniów teľenu wokół Flali, Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz
zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
do wyznaczenia nauczycieli na dyŻuĺy, któtzy zmobilizqją nłodzieŻ do zachowania
właściwego poľządku.

W nawiązaniu do pľzedstawionyclr pľzez Dyľektoľa PMOS w Busku - Zdľoju wyliczeń
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zwľĺlĺ:ił uwagę' Że jeŻe|i Są pol1oszorre koszty związane
z określoną działalnością, to te koszty powinny być ewidencjonowane w konkľetnyclr
jednostkach. Szkoły i wszystkie jeclnostki budzetowe roz|iczają się metodą bľutto, czyli
osiągnięte dochody, poza tymi, ktĺ1ľe gľolnadzą na ľachunku własnynr oddają do budżetu,
a Powiat na ich utľzymanie przekazuje Stosowne śľodki' Skarbnik Powiatu zaznaczył, Że
Żadna z wymienionych wyŻej.iednostek tzn. PMoS, ZSTio, ZST-I nie zamyka się w swojej
subwenc.ii.
Skaľbnik Powiatu podkľeślił, ze w ostatnim czasie w Powiatowy Międzyszkolny ośľodek
Spoľtowy w Busku - Zdľoju zostało zainwestowane ponad 2 mln zł i w tym momencie nie ma
pieniędzy, aby dodatkowo l-nóc pľZę^laczyć na działalność spoľtową kolejne śľodki
zbudŻetu. W momencie, kiedy po.iawią się pľojekty trni.jne czy inne gľanty w ramach, któľych
będzie można ľealizować inwestycje, Powiat będzie w nich uczestniczył.
Według przyjętego kieľunku' gdzie ze względu na brak śľodków na f,tnansowanie ľóżnych
pozalekcyjnych zajęć spoľtowyclr, Hala zostaje bezpłatnie udostępniana jak rra.iwiększej
liczbie organizacji poz'arz.ądowych przy większym clofinansowywanitt ze stľony Powiattt
w obiekty spoľtowe.
Ponadto, Skarbnik Powiatu zwrocił tlwagę na brak roz|iczen, któľe zobľazowałyby koszty
udostępnienia Flali podmiotom zewnętľznym, gdzie byłoby wykazane, wjakiej ilości godzin
podnriot zewnęÍtzny koľzysta z obiektu i jakie z tego tytüu ponosi koszty.

W nawiązaniu clo powyŻszego, Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz podkreś|ił, Że zę
względu na bľak możliwoŚci pozyskiwania clochodów w związku z tľwałością pľojektu' waľtcl
posiadać takie ľozliczelrie.

Kontynuując, Skaľbnik Powiatu zachęcał do szukalria i koľzystania z ľóznyclr pľogramów
typu ,, Sportou,cl Polska " składając wnioski o śľodki zewnętľzne, któľe pozwolą na dalszy
ľozwój, a przy tym ogľaniczą wydatki własne Powiatu. Ponadto, Skarbnik Powiatu
Zapľoponował, aby Dyľektor PMOS nanrawiał oľganizacje pozaľządowe, któľe koľzystają
zHa|i do ubiegania się o śľodki z pľogľarnów r.rrrijrryclr czy gľantÓw.
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Pľzewodniczący Zarządu.Ierzy Kolaľz zobowiązał Naczelriika Wydziałrr EK oraz Dyľektoľa
PMOS w Busku - 'Ldroju o dokonanie przeglądu pľogľalnów pod kątem nrozliwości
pozyskania śľodków przez Powiatowy Międzyszkolny ośľodek Spoľtowy' .iak ľównieŹ przez
Kluby Spoľtowe koľzystające z obiektu'
Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz z'obowiązał się do pľzepľowadzenia ľozmowy
z Dyľektoľenr Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdroju
w zakresie wspaľcia działań zmierzaiących do przekształcenia w/w ponrieszczeń w salę na
zajęcia tľenilrgowe.

Zabíerając głos w clyskusji CzłoIikowie Zarządu Tol-lrasz Mieľzwa l Jeľzy Koľclos pozytywnic
odnieśli się do przekształcenia wskazanych pomieszczeń w salę na zajęcia tľeningowe pľzy
wspaľciLt Zespołu Szkół Teclrniĺ:znych i ogcllnokształcących oraz przy udziale śľodków
zewnętľznych.

Naczelnik Wydziału }lK Renata Kľzelrrień zwľóciła się do Zarz,ądu Powiatu z wtlioskięnr
o wspaľcie dla Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku -
Zdľoju. Ponadto. Naczęlnik Wydziałrr RK zwľóciła ľównież uwagę na wnioskowane pÍZez
Dyľektoľa PMOS wBusku - Zdroju wyľażenie zgody na obciązenie ZSTio, ZS'|-I oraz
oľganizaoji pozaľząclowyoh w 50oń kosztalrri wynajnru za uŻytkowane pomieszczenia.

Pľzewoclniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz zgodził się z powyŻszyn'l,jak ľównieŻ zaznaczył, Że

podczas ľozpatľywania wniosków w spľawie nieodpłatnego wynajllru l-Iali, Zaruąd Powiatu
wytaŻazgodę dając mozliwośi naliczenia pľzez l)yľcktora PMOS w Busku - Zdľoju kosztów
wynikaj ący ch z bieŻące go utrzymania.

Zgodnie z wnioskiem Skaľbnika Powiatu Pľzewodnicłący 7'aruądu.Teľzy Kolaľz zobowiązał
wszystkie jednostki oľganizacyjne Powiatu, które udostępniają (wynajmu|ą) pomiesz,czenia
podnliotom zewnętľznym do pľzygotowania zestawienia za dany rok. z któľego będzie
wynikało, jakini podmiotollli'zajakie stawki został udostępniony obiekt, czybyła udzielana
bonifikata, aieŻeliuŻyczeniejest nieoclpłatne to,.jakie z tego tytułu jeclnostka poniosła koszty'
Niniejszą inÍbľmację należy przedstawić do 2021 ľoku.

Po szeľokiej dyskusji i ptzeanalizowaniu wtriosku Dyľektoľa Powiatowego Mięclzyszkolnego
ośľoclka Spoľtowego w Busku - Zdľo.jrr w spľawie wyľażenia zgocly na niepľzekazywanie
pÍZeZ PMOS śľodków finansowych pozyskanych z wynajnru lrali spoľtowej oľaz kawiaľni'
bioľąc pod uwagę negatywną ľekomendację Skaľbnika Powiatu, jak ľówniez ze względu na
bľak podstawy pľawnej do jego ľealizacji, Zaľ'ząd Powiattl negatywlric zaopiniował powyŻszy
wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach -z.a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad.7
Naczehrik Wydziału EK Renata Kľzenrień zapoznała 7.aľ'z.ąd Powiatu Ze spľawozclaniami
kwaľtalnymi (czerwiec 2020 r. - sierpień 2020 r.) Dyľektoľa Zespołu Szkół 'l'echrricznyclr

i ogćllnokształcących w Busktl _ Zclľojrr z' realiz'ac.ii pľo.iektów edukacyjnych pn.: ,, Hoteluľze

1lľzyszłości" oľaz ,,Wymiaľ mięĺJ4,ncu'ĺlĺJol,tU u, k's'zĺalceniu zclv,odoylym'' ' w bľzmieniu
stanowiącym znłĺ1czniki nľ 5 i 6 do niniejszego pľotokołu.

lnfoľmacja w powyzszynr zakresie została przy1ętaplzez Członków Zatządtl Powiatu'



6

Ad.8
Zgodníe z dyspozycją Zarządu Powiatu z posieclzenia Nľ 9012020 z drl. 17 wľześnia bľ.
odnośnie wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Pľomocji Powiatu
w spľawie zabezpieczenie śľodków finansowych w budzecie Powiatu Buskiego na rok 202|,
na zakup niezbędnychnarzędzi diagnostycznych dla Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej
w Busku Zdroju, Naczelnik Wydziałrr EK poinfbrmowała, Że wniosek został
przeana|izowany z Dyrektor Poľadni Psychologiczno _ Pedagogiczne.i w Busku - Zdľoju.
Naczelnik Wydziału EK pozytywnic zaľekometrdowała onrawiany wl-liosek. z zastrzęŻelrienr
c1o punktu jeclenastego, gclzie wykazane są naľzędzia cliagnostyczne clla dzieoi niesłyszącycli
i niedosłys zących. Aktualllie Poľadnia nie pľowacl zi 'zajęć w powyzszytrr zakľesie' ale zgoclnie
z infbľmacją uzyskaną od Dyľektoľa PP-P w Busku - Zdľoju, Poľadnia zarnierza przejąc
ľealizację wlw zadan Powyższe narzędzia będą niezbędne, ale dopieľo zaok. dwa lata.

Po pľzedstawieniu infoľmacji Naczelnik Wydziałrr EK zawnioskowała do Zarządu Powiatu
o zabezpieczenie śľodków finansowych w wysclkości 23 ||0 zł dla Poľadni I'sychologicz.no -
Pedagogicznej w Busku - Zdľo.ju.
Wniosek Kolnisji Edukacji, Ktrltuľy' Kulttrľy Fizycznej iPľomocji Powiatu wrazz wykazem
niezbędnychnarzędzi diagnostycznych stanowi załqczĺtik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu' Pľzewoclniczący 7'aruądu Jerzy Kolarz zapľoponował odłoŻenie
powyŻszego wniosku do procedowania pľzy kolejnym omawianiu potľzeb jednostek
oľganizacyjnych Powiatu - pod koniec ľoku wniosek ponownie wróci pod obľady Zarządu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pruez 7'arząd Powiatu w głosowaniu prz.y 4 głosach _

za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdrojĺł w spľawie znrian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzęz Członków Zaľządu
w głosowanitr pľzy 4 głosacłr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

tJchwała Nr 40212020 '(,al'z'ąduL l)owiattl rv Busku - Zclľojr-r z clnia 30 ił,ľześnia 2020 ľoktl
w spľawie ztrrian w buclzecie Powiatu Buskiego lra ľok 2020 stanowi załqczltÍk nr 8 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 10
Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polrriak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wyclatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza tlchwała została pozytywnie zaopiniowana prlez Członków Zarządu
w głosowanitr pľzy 4 głosach -za,0 głosac|r -przeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Uchwała Nľ 403/20Ż0 Zarządĺl Powiattr w Bltsku - Zdľoju z dnia 30 wľzęśnia 2020 ľoktl
w spľawie pľzeniesień w planie wyclatków budzettl Powiatu Btrskiego w 2020 ľoku stanowi
załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu'
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Ad. lĺ
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administracji ľządowej oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2020 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 4O4|ŻOŻO Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 30 września 2020 ľoku

w spľawie zlnían w plalrie finansowym zadan z zakľesu adnrinistľacji ľządowej oľaz innych
zadań zleconych odľębnymi ustawami w 2020 ľoku stanowi zalqcznĺk nr I0 do niniejszego
protokołu.

Ad. 12

Skaľbnik Powiatu Ar1tlľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 405/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 wľzęśnia 2020 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ ] I do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13

ĺ|' spľclv,ĺlch ľĺiznych nie zgloszĺlno żadnych v,niĺ;.ĺkĺjw'

Ad. 14
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o goclzinie l025 zanrknął posiedzenieZarządu Powiattr.

í-:

\

l)rotokoł sporząĺlzila:
wiolcta waga t-': t{t-


