
Protoka nr,220.12018 
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 13 wrzegnia 2018r. 

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

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczcio sic godz. 15.40 

1. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z zakresu 

administracji rzgdowej oraz innych zadati zleconych odrebnymi 

ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje 

Uchwalc Nr 628/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania bud2etu. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjJ 

Uchwalc Nr 629/2018 w sprawie zmian planu dochodOw i wydatkOw 

wprowadzonych w toku wykonania budZetu 

3. Decyzja w sprawie ogloszenia przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" 

- podjecie uchwaly w sprawie powolania komisji przetargowej 

Zarzad Powiatu podje decyzjc o ogloszeniu przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej".Przedmiotem 

zamOwienia sq roboty budowlane polegaj4ce na budowie tymczasowego budynku 

poczekalni autobusowej w Pultusku przy ul. Nowy Rynek. Zakres prac obejmuje 

wykonania m.in. robot budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych 

(sieC i instalacja wod.-kan., instalacja gazowa wraz z kotiowniq, instalacja c.o. i c.t.). 



Wartog6 zamowienia nie przekracza wyraionej w zlotych rownowartogci kwot 

okreglonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien 

publicznych. Zarz44 Powiatu Zatwierdzil Specyfikacj Istotnych WarunkOw 

Zamowienia stanowiacq zakcznik nr 3 do protokolu. 

Zarz4d podje uchwale nr 630/2018 w sprawie powolania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postepowania, o ktorym mowa w*j. 

Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 16.00 

Protokolowala: 

M. Laskowska 

Podpig czlon Zarwelu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	  

4. Malgorzata Kozlowska 	 

5. Krzysztof Janusz Pienkos 
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