
Protokof nr ,1Li /2019 

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 27 lutego 2019r. 

1. Lista obecnoki i porzftdek posiedzenia stanowia, za4czniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczcio sic godz.11.30 

1. Informacja nt. rozmow z Wojtem Gminy Gzy w sprawie przekazania w • 	formie darowizny drogi powiatowej na rzecz Gminy Gzy 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z informacjft nt. rozmOw Starosty Pultuskiego z WOjtem 

Gminy Gzy nt. przekazania w formie darowizny drogi powiatowej na rzecz Gminy Gzy 

(sprawa omawiana na posiedzeniu w dn. 15 lutego 2019r.) oraz postanowil wystviC do 

Gminy Gzy z propozyc4 przejccia przez Gminc w formie darowizny od Powiatu 

Pultuskiego nieruchomoki zajctej pod droge publiczng.  „Osiek-Skaszewo" na cel 

utrzymania drogi publicznej. 

2. Wniosek Burmistrza Pultuska o rozwaienie mozliwosci przedtuienia 

terminu realizacji remontu ul. Mickiewicza na odcinku od Ronda Ofiar • 	Katynia do ul. Slonecznej. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Burmistrza Pultuska o przedluZenie terminu 

realizacji remontu ul. Mickiewicza na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul. 

Slonecznej. Przyczyng, jest zbieZnoge terminow budowy magistrali wodociagowej oraz 

gazowej z remontem drogi. 

Zarza,d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek. Ze wzglcdu na fakt, iz droga jest 

finansowana m.in. ze grodkow Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego, Zarz4d 

zobowiftzal Dyrektora Zarz4du Drog Powiatowych w Pultusku do przygotowania 

stosownego wystapienia w przedmiotowej sprawie. 



3. Wolne wnioski 

1) Skarbnik Powiatu przedstawila zmianc do projektu uchwaly Rady Powiatu w 

sprawie zmian budzetu powiatu na 2019r. , ktora wiaze sic z dodaniem zalacznika 

nr 7 do projektu uchwaly „Plan dochodow, ktore podlegaja przekazaniu do 

budzetu panstwa zwiazanych z realizacja, zadan z zakresu administracji rzadowej 

na 2019r. Zmiana (zmniejszenie) w budzecie , okreglona tym zIacznikiem, 

dotyczy dzialu 853 rozdzialu 85321 paragrafu 2350 o kwotc 100 zl. ( z 2500 zl. 

na 2400z1.). Powysza zmiana nie wplywa ani na dochody, ani na wydatki 

budzetu powiatu. 

Informacja z Mazowieckiego Urzcdu Wojewodzkiego w Warszawie w 

przedmiotowej sprawie wplyncla juz po posiedzeniach komisji Rady Powiat. 

Zarzad Powiatu akceptowal propozycjc zmiany projektu uchwaly, ktora zostanie 

przedlozona Radnym Rady Powiatu. 

2) Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja, nt. dzialalnoki Pana Mieczyslawa 

Walegkiewicza na rzecz rozwoju pszczelarstwa w Polsce. Pan Walegkiewicz byl 

wieloletnim Prezesem Zwiazku Pszczelarzy Polnocnego Mazowsza w 

Ciechanowie oraz Prezesem Powiatowego Kola Pszczelarzy w Pultusku, byl tez 

odznaczony m.in. medalem i statuetka im. ks dr Jana Dzierzona. 

Zarzad Powiatu postanowil o uhonorowaniu dzialalnoki Pana Walegkiewicza 

na najbliZszej Sesji Rady Powiatu. 

Wyrazem podzickowania bcdzie wykonana tabliczka pamiatkowa w kwocie 

210z1 oraz zakupiony upominek w kwocie ok 480z1. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia 12.30 



Protokolowala: 
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B.Przybylowska 
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Podpisy czlonkow Zarzgdu wiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata .Wwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Emilia Agata G4secka 	 

5. Zbigniew KsieZyk 	 
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