
Protokół nr 44/2011

 Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 września 2011r. 

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski.

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Powiatu

Pułtuskiego  na rok 2011  Nr  V/28/11  Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

14 stycznia 2011r. 
Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

111/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011

Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

2. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu

administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  odrębnymi

ustawami

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

112/2011  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

3. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planów  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

113/2011 w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku

wykonywania budżetu.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024



Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i  imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr

114/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

na lata 2011-2024

5. Sprawa złożenia wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych 2008-2011 Etap II. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  nt.  przebudowy drogi  w Grabówcu w ramach

Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008-2011  Etap  II,

prowadzono rozmowy z Burmistrzem Pułtuska, który proponuje pomoc finansową

gminy przy realizacji zadania pod warunkiem , że powiat pułtuski również przekaże

pomoc finansową na przebudowę drogi gminnej.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w dniu 29 września 2011r. odbędzie się

posiedzenie Rady Miejskiej w Pułtusku. 

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  oraz   postanowił,  że  z  uwagi  na  ograniczone

środki  finansowe,   Powiat  nie  może akceptować  propozycji  Burmistrza  Pułtuska.

W  sytuacji  gdy  Rada  Miejska  w  Pułtusku  nie  zaakceptuje  wniosku  Zarządu  o

udzielenie  pomocy finansowej  w wysokości  35% udziału  własnego  powiatu  przy

realizacji  zadania,  to  wówczas  droga  będzie  realizowana  bez  partnerstwa  Gminy

Pułtusk. 

Zarząd  zwrócił  się  do  Dyrektora  ZDP  o  opracowanie  stosownego  wniosku  na

przebudowę drogi w Grabówcu z uwzględnieniem dokończenia budowy chodnika w

Grabówcu,  który będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Zarządu. 

6.Wolne wnioski. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak przedstawiła opis

planowanych działań programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób

stosujących  przemoc  w rodzinie  na  2012r.  Przewidywana  liczba  uczestników 20

osób (2 cykle szkoleń po 10 osób). Planowana kwota wydatków – 34.200zł 

Szczegółowa informacja na ww. temat  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Zarząd   przyjął  informację  oraz  postanowił,  że  realizacja  Programu  nastąpi

w momencie przekazania środków przez Wojewodę. 

Na tym protokół zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 15.00 

Protokołowała: 

Bogumiła Przybyłowska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski ............................................

2. Andrzej Dolecki ..................................................

3. Wiesław Cienkowski ..........................................

4. Witold Saracyn ...................................................

5. Zbigniew Szczepanik ..........................................


