
Protoka nr 	/2018 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 14 czerwca 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowii, zakczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.11.00 

1. Sprawa wniosku Klubu Honorowych Dawcow Krwi PCK „Kropla 

2ycia" w Pultusku 

- podkcie uchwaIy w sprawie wyraienia zgody na uiywanie herbu Powiatu 

Pultuskiego. 

Zarz41 Powiatu postanowil o dofinansowaniu zakupu 10 bluz dla Klubu 

Honorowego Dawc6w Krwi PCK „Kropla Zycia", na ktOrych zostanie 

zamieszczony herb powiatu pultuskiego. 

Wysokok grodkow finansowych przeznaczonych na ww. cel. — 1000z1 

Wniosek Klubu dot. ww. sprawy stanowi zakcznik nr 3 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 597/2018, w ktorej wyrazil zgodc dla Klubu 

PCK Kopla Zycia w Pultusku na u2ywanie herbu Powiatu Pultuskiego na 

materialach promocyjno — informacyjnych zwiazanych z dzialalnok4 Klubu. 

2. Sprawa klimatyzacji serwerowni w Starostwie Powiatowym 

Pultusku. 

Informatyk Starostwa p. G. Rzepkowski poinformowal, ze serwerownia jest 

pomieszczeniem, w ktorym musz4. panowa6 gcigle okregone warunki — 

gwarantujace bezpieczenstwo pracy urzgdzen elektronicznych. Zbyt wysoka lub 

niska wilgotnoge powietrza, problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, czy 

awaria chlodzenia mote doprowadzie do powanych strat. 

Obecnie w serwerowni Starostwa nie dzialaj4 dwa klimatyzatory — ulegly 

uszkodzeniu, natomiast trzeci awaryjny klimatyzator nie zapewnia w pomieszczeniu 

serwerowni odpowiednich warunkow klimatycznych. Wszystkie trzy klimatyzatory, 

o kt6rych mowa wyej, zostaly przeniesione z poprzedniej siedziby Starostwa. 



Wobec powyZszego Informatyk zwrocil sic z wnioskiem do Zarzadu Powiatu o 

wyraknie zgody na uruchomienie procedury zakupu trzech klimatyzatorow, 

ktorych przybliona wartoge wyniesie ok. 20.000zi 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek. 

3. Informacja o funduszach pozyskanych z Unii Europejskiej w roku 2017 

oraz o moiliwoeci pozyskania funduszy w roku 2018 i latach 

nastepnych. 

Zarzad Powiatu przyjal informacjc o funduszach pozyskanych z Unii Europejskiej 

w roku 2017 oraz o moZliwogci pozyskania funduszy w roku 2018 i latach 

nastcpnych w brzmieniu zalacznika nr 4 do protokolu. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc 

Nr 593/2018 w sprawie zmian w uchwale budktowej Powiatu Pultuskiego na rok 

2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

5. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z 

zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych 

odrebnymi ustawami. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podja1 uchwalc Nr 

594/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadafi z zakresu administracji 

rzadowej oraz innych zadan zleconych odrqbnymi ustawami. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania budietu 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc Nr 

595/2018 w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w toku wykonania 

budktu. 

7. Wolne wnioski. 

Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 596/2018 w sprawie powolania komisji 

konkursowej na realizacjc zadania publicznego w 2018r. oraz uchwalenia 

Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

Oferty konkursu ofert dot. realizacji w 2018r. zadania publicznego powiatu 

pultuskiego w zakresie dot. promocji kultury, folkloru Ziemi Pultuskiej. 



Nat tym protokol zakoriczono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia: 11.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarzad owiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata j- owiak 	A. 	 

3. Halina Zofia Banach 	1 

4. Malgorzata Kozlowska 	 

 

 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 	  
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