
Protoka nr  4-5   ./2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Puhusku 

w dniu 6 marca 2019r. 

1. Lista obecnoki i porzftdek posiedzenia stanow4 zal4czniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczcio sib godz.15.40 

• 1. Podjccie uchwaly w sprawie planu grodkow na dofinansowanie w roku 

2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podleglych szkot i 

placowek ogwiatowych 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu siq z pozytywnym opiniami zwivkow zawodowych o 

projekcie przedmiotowej uchwaly pod41 uchwaly nr 62/2019 w sprawie planu srodkow 

na dofinansowanie w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podleglych 

szkol i placowek owiatowych. 

2. 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. 

• Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie pod41 uchwaly 

nr 58/2019w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

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

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

administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych odrcbnymi 

ustawami. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednogionie pod41 uchwaly 

nr 59/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadari z zakresu administracji rzadowej 

oraz innych zadari zleconych odrcbnymi ustawami. 



4. Podjecie uchwaty w sprawie zmian planow dochodow i wydatkOw 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq 

nr 60/2019 w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonywania budzetu. 

5. Podjecie uchwaty w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek 

organizacyjnych powiatu do zaciagania zobowigzan wynikajqcych z 

realizacji przedsiewziee objetych wieloletniq prognozq finansowq 

powiatu pultuskiego. 

• Zar4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 61/2019 w sprawie zmian uprawnieri dla kierownikow jednostek organizacyjnych 

powiatu do zaci4gania zobowivari wynikajqcych z realizacji przedskwziq6 objtych 

wieloletn4 prognoz4, finansowq.  powiatu pultuskiego 

6. Wniosek PUP dot. zmiany w planie finansowym na 2019r. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sib z wnioskiem Powiatowego Ur4du Pracy w Pultusku dot. 

wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2019r. 

Ze wzglcdu na fakt, iz na V Sesji Rada Powiatu dokonala stosownych zmian w uchwale 

budzetowej na 2019r.,Zarz44 Powiatu uznal, 2e wniosek zostanie zrealizowany w ramach 

• planu finansowego Powiatowego Urzqdu Pracy w Pultusku. 

7. Wolne wnioski 

Zarzqd Powiatu na posiedzeniu Zarz4,clu w dn. 15 lutego 2019r. podje decyzjQ o 

dofinansowaniu w kwocie do 1.000z1 zakupow zwivanych z przygotowaniem 

sportowcow m.in. Pani Z. Czymerskiej do startow w Mistrzostwach Europy i 

Mistrzostwach Swiata Mlodzikow, Juniorow i Seniorow w podnoszeniu cieZarow. 

Z uwagi na progb p. Z. Czymerskiej, doprecyzowano podzial §rodkow wydatkowania 

1.000z1, tj. 600z1 zostanie przeznaczone na zakupy natomiast 400z1 na uslugi medyczne. 



Na tym protok61 zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 16.10 

Protokolowala: 

B.Przybylowska • 
Podpisy czlonkOw Zarz4da Po 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Emilia Agata GAsecka 	 

5. Zbigniew KsiOyk 	 
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