
Protokol nr 	./2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 20 maja 2019r. 

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

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo sic godz.8.30 

1. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Zarz4d Powiatu podje uchwale nr 92/2019 w sprawie zmian uchwaly budZetowej 

Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z 

dnia 19 grudnia 2018 r. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu 

administracji rzgdowej oraz innych zadari zleconych odrcbnymi ustawami. 

Zarz4d Powiatu podje uchwale nr 93/2019 w sprawie zmian planu finansowego 

zadan z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadari zleconych odrebnymi 

ustawami. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzqd Powiatu podj41 uchwale nr 94/2019 w sprawie zmian planOw dochodow i 

wydatkow wprowadzonych w toku wykonywania budZetu. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie wyboru agenta emisji obligacji Powiatu 

Pultuskiego 

Zarz4d Powiatu w Pultusku upowaZniony uchwaly, Nr VI/50/2019 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu, wystvil z zapytaniem ofertowym na emisjc obligacji 

w roku 2019r. na 14cznq kwote 9.000.000 zlotych do czterech bankow. 



W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty: 

1) Bank Polska Kasa Opieki SA 

2) Bank Gospodarstwa Krajowego 

3) Powszechna Kasa Oszczednoki Bank Polski SA 

Nie wplynela oferta z DNB Bank Polska SA. 

Po sprawdzeniu poprawnoki zloZonych ofert i ich przeanalizowaniu, dokonano 

wyboru najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji Powiatu Pultuskiego, tj. 

Bank Polska Kasa Opieki SA. W przedmiotowej sprawie podjcto uchwale nr 95/2019. 

5. Wolne wnioski 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia -9.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarzkd 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 

\ LAAkkz, 3. Halina Zofia Banac 	 

4. Emilia Agata Gksecka 	 

5. Zbigniew Kskiyk 	 
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