
Protoka nr  118   ./2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 11 paidziernika 2019r. 

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

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30 

1. Podjecie uchwaly w sprawie powolania Grupy Steruj4cej oraz 

zatwierdzenia regulaminow rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. : 

Nowa jakoge w szkolach zawodowych- miedzynarodowe stale, praktyki, 

szkolenia dla uczniow i nauczycieli 

Zarzftd Powiatu pod41 uchwalc nr 176/2019 w sprawie powolania Grupy Steruj4cej 

oraz zatwierdzenia regulaminow rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowa jakoge 

w szkolach zawodowych- micdzynarodowe stake, praktyki, szkolenia dla uczniow i 

nauczycieli" finansowanego ze grodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego, 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwoj. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

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

19 grudnia 2018r. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjftl uchwalc nr 

177/2019 w sprawie zmian uchwaly bu&etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 

111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 19 grudnia 2018r. 

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

administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podja1 uchwalc nr 

178/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzgdowej oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkOw 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 



Podpisy czlonkow Zarz4du wiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

Zarzftd Powiatu podj0 uchwalq nr 179/2019 w sprawie zmian planOw dochodow i 

wydatkow wprowadzonych w toku wykonywania budzetu. 

5. Wolne wnioski 

Starosta Pultuski poinformowal, ze Wojt Gminy Pokrzywnica zwrocil siq z wnioskiem 

o zlokalizowanie w gminie Pokrzywnica w 2020r., Punktu Nieodplatnej Pomocy 

Prawnej (NPP). Ustawa o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie 

obywatelskim i edukacji prawnej, uprawnia wojtow (burmistrzow) do zglaszania 

starostom wnioskow o lokalizacjq punktow NPP w kazdym roku — do 30 wrzegnia. 

Starosta poinformowal, ze zaopiniowal pozytywnie przedmiotowy wniosek. 

Na tym protokol zakoficzono. 

Godzina zakoficzenia posiedzenia -10.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

4. Emilia Agata GAsecka 	  

5. Zbigniew KsicZyk 	 
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