
Protokot nr .4=.../201.8 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 26 lipca 2018r. 

1.Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanow4 zal4czniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2.Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3.Posiedzenie rozpoczeo sib godz. 12.30 

1. Informacja nt. funkcjonowania PCPR w Pultusku 

Zarzftd Powiatu przyje informacjc nt. funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pultusku przestawionq w pigmie stanowiqcym za14.cznik nr 3 do protokolu. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

stanow4cym zalqcznik do uchwaly nr 435/2017 Zarz4,du Powiatu w Pultusku z dnia 19 

lipca 2017r. podczas nieobecnoki Dyrektora, zastqpuje go glowny ksiqgowy. 

2. Informacja nt. uzyskanego dofinansowania z PFRON na zakup 

9-miejscowego samochodu przystosowanego do przewozu osob 

niepetnosprawnych dla DPS w Pultusku. 

— sprawa zabezpieczenia wkladu wiasnego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pismem z dnia 25 lipca 2018r. przekazalo 

informacjc o otrzymanym dofinansowaniu z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji ()sob 

Niepelnosprawnych na zakup samochodu dla Domu Pomocy Spolecznej w wysokoki 

80 tys. zl. Pismo stanowi zalqcznik nr 4 do protokolu. 

Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku, zgodnie z przekazanym pismem z dnia 24 lipca 

2018r., poinformowal, ze nie ma mo2liwogci zabezpieczenia wkladu wlasnego w kwocie 

72.672,30z1 w ramach planu finansowego. Pismo stanowi zalqcznik nr 5 do protokolu. 



Zarzad Powiatu po zapoznaniu sie z dokumentami postanowil o zabezpieczeniu 

grodkow z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania pomocy spolecznej. 

Zmiany zostana przedstawione na najblizszej Sesji Rady Powiatu. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadaii z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadatt zleconych odrebnymi 

ustawami. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwale Nr 

613/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadari z zakresu administracji rzadowej 

oraz innych zadari zleconych odrebnymi ustawami. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych 

w toku wykonania budietu 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podja1 uchwale Nr 

614/2018 w sprawie zmian planOw wydatkOw wprowadzonych w toku wykonania 

buaetu. 

5. Wolne wnioski. 

Zarzad Powiatu zatwierdzil wynik postepowania prowadzonego w trybie przetargu 

niegraniczonego na zadanie pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego 

Liceum OgOlnoksztalcacego im. Piotra Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu 

zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" 

Cena brutto wybranej oferty 1.878.435,90z1 

Na tym protokol zakoriczono 



Godzina zakoriczenia posiedzenia: 13.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czionkOw Zarz4du/latu: 
fit/ 

	 Air 11, 	 

3. Halina Zofia Banach 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 	  

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joi-wiak 	  
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