Protokol nr

. /2018

/ 36

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 20 marca 2018r.
1. Lista obecnoki i porzOek posiedzenia stanowia zakczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczqlo sib godz. 15.30
1. Wniosek PCPR dot. przyznania dofinansowania do wypoczynku dzieci
przebywakcych w rodzinie zastepczej
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie dot. wyra2enia zgody na przyznanie dofinansowania do wypoczynku
2 dzieci przebywajacych w rodzinie zastcpczej, przeznaczajftc po 350z1 na kaZde
dziecko. Wniosek stanowi za4cznik nr 3 do protokolu.
2. Wniosek Komendy Powiatowej Patistwowej Straiy Poiarnej dot.
dofinansowania remontu posadzki garaiu.
Zarzqd Powiatu postanowil, ze wniosek Komendy Powiatowej Paristwowej Straiy
Poarnej dot. dofinansowania remontu posadzki garau ornowi na jednym z kolejnych
posiedzen Zarzaclu.
3. Decyzja w sprawie przetargu nieograniczonego na „Przebudowe drogi
powiatowej Nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — GAsiorowo na
odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare".
Zarzftd Powiatu zapoznal sib z informack Dyrektora Zarz4lu DrOg Powiatowych nt.
wyniku przetargu nieograniczonego na „Przebudowe drogi powiatowej Nr 3403W
Pultusk — Bulkowo — Skorznice — GAsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza —
Lipniki Stare".
W postqpowaniu wplynqla jedna oferta o wartoki 8.888.888,88z1.
rodki finansowe zaplanowane w budecie powiatu na ten cel to 7.000.000z1

Zarzkd Powiatu postanowil, ze powyszq sprawe rozwaZy na kolejnym posiedzeniu
Zarz4du.
Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu — stanowi zalftcznik nr 4 do protokolu.
Nastepnie Zarzad Powiatu zapoznal sie z informacja z otwarcia ofert na realizacje
zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeti — G4socin — Lady
Krajeczyno odc. Szyszki — Zebry Falbogi". W postepowaniu wplynela jedna oferta,
ktorej cena znacznie przewyisza kwote, jaka, zaplanowano w bu&ecie powiatu na ww.
zadanie. Zarzad Powiatu uznal, ze w chwili obecnej nie ma moiliwoki zwiekszenia
budzetu do ceny najkorzystniejszej oferty.
Postepowanie zostanie uniewaznione i zostanie ogloszony kolejny przetarg na ww.
zadanie.
4. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budietu powiatu za 2017r.
Zarzad Powiatu zatwierdzil bilans z wykonania budzetu powiatu za 2017r. w brzmieniu
zakcznika nr 5 do protokolu.
5. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonych dotacji z budietu powiatu za
2017r.
Zar4d Powiatu zatwierdzil rozliczenie udzielonych dotacji z budzetu powiatu za 2017r.
w brzmieniu zakcznika nr 6 do protokolu.
6. Spawa poczekalni autobusowej.
Zarzad Powiatu, majac wzgledzie rozmowy i korespondencje prowadzona w sprawie
budowy przez Powiat Pultuski poczekalni autobusowej na dzialce Gminy Pultusk
poloonej przy ul. Daszyriskiego i ul. Nowy Rynek w Pultusku, postanowil przekazaC
do Gminy Pultusk projekt porozumienia, ktore jest niezbedny do realizacji powpszego
zadania.
Porozumienie zostaloby zawarte na czas okreglony tj. 15 lat i dot. gruntow o pow. ok.
0,12ha, stanowiacych czegC nieruchomoki oznaczonej w ewidencji gruntOw i
budynkow numerem 24 obreb 20 miasta Pultusk.
Projekt porozumienia stanowi zalacznik nr 7 do protokolu.
7. Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.

Na tym protokol zakonczono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia — 16.30
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