
ProtokOf nr 	/2018 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 8 marca 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzqdek posiedzenia stanowiq zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin. protokolu. 
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczqlo siq godz..15.00 

1. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budiecie powiatu na 2018r. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql uchwalq Nr 554/2018 
w sprawie zmian w uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 Nr 

XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonania budietu 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podja uchwalc Nr 555/2018 
w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w toku wykonania budZetu 

3. Podjecie uchwaly zmieniakcej uchwale nr 551/2018 w sprawie zmian w 

uchwale budietowej powiatu pultuskiego na rok 2018 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq nr 556/2018 

zmieniajqc4 uchwalq nr 551/2018 w sprawie zmian w uchwale budZetowej powiatu 
pultuskiego na rok 2018. 

4. Wniosek SOSW o zabezpieczenie grodkow finansowych na wykonanie remontu 
korytarza 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora SOSW w Pultusku dot. 

zabezpieczenia grodkOw finansowych w wysokoki 30.000z1 na wykonanie remontu korytarza 

przylegajqcego do odnowionych wczegniej powierzchni. Srodki zostan4.  zabezpieczone w 

projekcie uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego 

na rok 2018, ktOry bedzie przedmiotem XXXVIII Sesji planowanej na 27 marca 2018r. 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu. 

5. Wolne wnioski. 

- informacja nt. foldera informacyjno — promocyjnego powiatu pultuskiego 

Zarzqd Powiatu postanowil o wykonaniu folderu informacyjno — promocyjnego Powiatu 

Pultuskiego w nakladzie 10.000 egzemplarzy w formacie A4, stron 28. 

W wyniku rozeznania cenowego na wykonanie folderu najkorzystniejszq, ofert zloZyla firma 

AGA PRESS Agencja Wydawniczo — Reklamowa Wydawnictwo ALEKSANDER z Pultusku, 

ktora zaproponowala kwotq 9.870z1 brutto. Zarz4d akceptowal wybOr oferty. 



Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 15.30 

Protokolowala: 

B.Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarz4d 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 

3. Haling Zofia Banach 

4. Malgorzata Kozlowska ....... 

5. Krzysztof Janusz Pienko s 	 
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