Protokoi Nr
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 18 listopada 2019r.

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanow4 zaIaczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Wicestarosta Pultuski — Beata Joiwiak
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.8.30

I
1. Podjccie uchwaly w sprawie ustalenia i przekazania podleglym
jednostkom budietowym informacji niezbcdnych do opracowania
projektow ich planow finansowych na 2020 rok
Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 196/2019 w sprawie ustalenia i przekazania
podleglym jednostkom buaetowym informacji niezbcdnych do opracowania
projektow ich planow finansowych na 2020 rok
2. Sprawa zmiany uchwaly Rady Powiatu dot. podziatu grodkow PFRON
Zarzqd Powiatu na posiedzeniu w dn. 14 listopada 2019r. zatwierdzil projekt
uchwaly zmieniajacej uchwalc w sprawie okreglenia zadan finansowych w 2019r. ze
grodkow PFRON. Obecnie z uwagi na wniosek Powiatowego Urzcdu Pracy w
Pultusku o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na realizacjc zadan z zakresu
zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej o 1 335z1 i przeznaczenie ww. kwoty na
realizacjc zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej, Zarzqd Powiatu zatwierdzil
projekt uchwaly w przedmiotowej sprawie, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do
protokolu.
Projekt uchwaly zostanie skierowany na najbli2sze posiedzenia komisji i sesjc Rady
Powiatu.

3. Sprawa zwolania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o
samorzgdzie powiatowym.
Zarzqd Powiatu postanowil wystqpie do Przewodniczqcego Rady Powiatu o
zwolanie Sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie
powiatowym.
Porzadek sesji:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnogci obrad.
2. Przedstawienie porzadku Sesji.
3. Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie okreglenia zadan finansowych
w 2019r. ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
•

Niepelnosprawnych.
4. Podjgcie uchwaly zmieniajacej uchwalg Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w
Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pultusk
prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu Pultuskiego na
rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r.
6. Podjgcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego.
7. Wnioski i ogwiadczenia radnych.

S

8. Zamknigcie Sesji.
Zatwierdzone projekty uchwal Rady Powiatu stanowiq_ zalqcznik nr 4 do protokolu.
4. Wolne wnioski
1) Decyzja Zarzqdu z dnia 27 wrzegnia 2019r. na organizacjg Jubileuszu Poradni
Psychologiczno — Pedagogicznej zaplanowano 3.000z1. Powpsze grodki zostanq
przeznaczone na zakup m.in. pamiatkowych statuetek, przypinek, ramek do
dyplomow, banerow w lacznej wysokogci ok. 1.350z1 oraz na sfinansowanie
uslugi cateringowej (w tym tort jubileuszowy) w lacznej wysokogci ok. 1.650z1.
Jubileus-z Poradni odbgdzie sig 25 listopada 2019r.

Na tym protokol zakonczono.
Godzina zakonczenia posiedzenia -11.00
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