
Protokot Nr 	/2020 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Puttusku 

w dniu 16 stycznia 2020r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowiq zalaczniki nr 1 i nr 2 do 

nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sib godz.. 13.00 

1. Informacja PCPR dot. uczestnictwa w „programie wyrOwnywania 

roinic miedzy regionami III" realizowanym w 2020r. — obszar B,D. 

Zarzqd Powiatu w Pultusku pozytywnie zaopiniowal udzial nastq3ujacych 

jednostek w „Programie wyrOwnywania ro2nic mkdzy regionami III" 

realizowanym w 2020 roku — obszar B,D: 

• Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku — obszar D (likwidacja barier 

transportowych) — zakup busa 9-osobowego przystosowanego do 

przewozu osob niepelnosprawnych, 

• Urzqd Gminy Gzy — obszar B (likwidacja barier architektonicznych) —

wykonanie podjazdu dla osob niepelnosprawnych przed budynkiem 

UrNclu Gminy Gzy oraz przed budynkiem Publicznej Szkoly 

Podstawowej w Przewodowie Poduchownym, 

• Urzad Gminy Obryte — obszar B (likwidacja barier architektonicznych) 

— wykonanie podjazdu dla osob niepelnosprawnych przed budynkiem 

Gminnego Ogrodka Kultury w Obrytem. 

Szczegolowa informacja stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. 

2. Sprawa zabezpieczenia grodkow finansowych (do 130.000zt) na 

wykonanie przyl4cza kanalizacji sanitarnej i przebudowe kanalizacji 

deszczowej. 

Zarzad Powiatu pozytywie zaopiniowal sprawq zabezpieczenia grodkow 

finansowych w kwocie 130 000 z1 brutto na wykonanie przylqcza kanalizacji 



sanitarnej i przebudow przylftcza kanali7acji deszczowej na dzialce stanowiacej 

wiasnok powiatu pultuskiego o nr 26/10 ob. 24 Pultusk. 

3. Zatwierdzenie porozumienia pomicdzy Powiatem Pultuskim a 

Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadati z zakresu 

edukacji publicznej polegajqcych na przeprowadzeniu zajee 

teoretycznych przedmiotow zawodowych dla uczniow klas 

wielozawodowych kierowanych przez Powiat Pultuski. 

Zarz4d Powiatu zatwierdzil porozumienia pomicdzy Powiatem Pultuskim a 

Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadan z zakresu edukacji 

publicznej polegajqcych na przeprowadzeniu zaje teoretycznych przedmiotow 

zawodowych dla uczniow klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat 

Pultuski, w brzmieniu z14cznika nr 4 do protokolu. 

Przerwa w obradach 

posiedzenie zostalo wznowione po sesji Rady Powiatu 

o godz. 15.45 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadafi z 

zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych 

odrebnymi ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednogIonie podje 

uchwak nr 232/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu 

administracji rzgdowej oraz innych zadan zleconych odrqbnymi ustawami. 

5. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglo§nie podje 

uchwak nr 233/2020 w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budetu. 



7. Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Na tym protokol zakoficzono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia 14.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarzadu P 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Emilia Agata GAsecka 

5. Zbigniew KsiOyk 	  
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