
Protokol nr 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 19 grudnia 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowift zakftczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokoku. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo sic godz. 17.30 

1. Wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pultusku dot. zawarcia aneksu do 

umowy na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla ZS. 

Dyrektor ZS im. B. Prusa w Pultusku zwrOcila sic o zmianc warunkow umowy nr 

2/G/2018 z dnia 14 lutego 2018r. na wykonanie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej na „roboty budowlane w budynku ZS im. B. Prusa w Pultusku wraz z 

przebudowq poddasza". Zmiana jest spowodowana wnioskiem Biura 

Architektoniczno — Budowlanego OSTPROJEK z 17 grudnia 2018r. o przedluZenie 

terminy realizacji umowy przypadajacego na 20 grudnia 2018r. z przyczyn 

niezale2nych od projektanta, tj. brak uzgodnienia projektu z Wojewodzkim 

Konserwatorem Zabytkow, brak pozytywnej opinii Komendy Wojewodzkiej 

Pafistwowej Stray Po2arnej w Warszawie, nie spelnienie norm po2arowych przez 

miejskq siee hydrantowq, obslugu4c4, m.in. ZS im. B. Prusa w Pultusku. Wniosek 

stanowi za4cznik nr 3 do protokolu. 

Zarzad pozytywie zaopiniowal wniosek. 

Skarbnik Powiatu poinformowala, 2e na najbli2szej Sesji Rady Powiatu w 2019r. 

zostan4 wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, polega4ce na 

zmianie finansowania zadania w sposOb nastepujftcy: 

Rok 2018 — 600z1 

Rok 2019 — 59.040z1 

Zarzftd Powiatu przyje informacjc. 



2. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Puttuskiego na rok 2018 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak nr 

23/2018 w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

3. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadafi z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwak nr 

24/2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkOw 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwale nr 

25/2018 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonywania bu&etu. 

5. Informacja nt. weryfikacji projektow planow finansowych jednostek 

organizacyjnych powiatu. 

Zarzgd Powiatu przyje weryfikacj otrzymanych projektOw planow finansowych pod 

wzgkdem ich zgodnogci z projektem uchwaly budZetowej na rok 2019 oraz uchwaly 

nr 651/2018 Zarzgdu Powiatu w Pultusku z dnia 16 listopada 2018r. w brzmieniu 

zalftcznika nr 4 do protokolu. 

6. Wolne wnioski 

Na tym protokok zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia 18.00 



Podpisy czlonkow Zarzqd owiarp: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Gftsecka 

5. Zbigniew KsiOyk 

Protokolowala 

B. Przybylowska 
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