
Protokot nr r2 I./218 

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Puttusku 

w dniu 18 lipca 2018r. 

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 rozpoczOo sib godz. 10.00 

1. Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu przetargowym na 

„Rozbudowc drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 

618 — Grabowiec I drogl powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec — 

Zatory". 

Zarzqd Powiatu zapoznal sib z informacjq z sesji otwarcia ofert w postqpowaniu o 

udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Rozbudowc drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga 

wojewodzka nr 618 — Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku 

Grabowiec — Zatory". 

Bezpogrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podal kwot, jakq zamierza 

przeznaczyC na finansowanie zamowienia w wysokoki 5.200.000,00 zl. 

W terminie ziozono nastQuj4ce oferty:  

Oferta Nr 1 Drogomex Sp. z o.o., ul. Stefana Bryly 4, 05-800 Pruszkow, wartok oferty 

brutto: 7.338.646,19 zi, termin wykonania: 110 dni od daty przekazania placu budowy, 

okres rckojmi: 72 miesiqce, termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiaj4cego. 

Oferta Nr 2 DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pultusk, wartok 

oferty brutto: 5.777.777,77 A, termin wykonania: 90 dni od daty przekazania placu 



budowy, okres rckojmi: 72 mies4ce, termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiajacego. 

Zarzad Powiatu postanowil zwrOciC sic do Lady Powiatu o wyraienie zgody na 

zabezpieczenie grodkow finansowych niezbcdnych na realizacjc ww. inwestycji. 

2. Informacja nt. petycji mieszkaricow wsi Gotardy dot. poprawy 

bezpieczerlstwa °sob korzystakcych z drogi powiatowej w m. Gotardy 

Zarzad Powiatu po zapoznaniu sic z petycjq, mieszkancow wsi Gotardy dot. poprawy 

bezpieczenstwa osob korzystajacych z drogi powiatowej w m. Gotardy, zobowival 

Zarzad Drog Powiatowych do odnowienia znakow poziomych na najbardziej 

niebezpiecznych odcinkach drogi, do naprawy uszkodzonego znaku aktywnego oraz 

ustawienia dodatkowego urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na niebezpiecznych lukach 

poziomych. Ponadto Zarzad bcdzie podejmowal starania dot. ujecia w planach 

finansowych i inwestycyjnych zadania budowy chodnika na ww. odcinku drogi. 

Petycja stanowi zalq.cznik nr 3 do protokolu. 

3. Omowienie wnioskow mieszkalicow dot. remontu drug powiatowych 

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych poinformowal, ze zostalo zlecane wykonanie 

dokumentacji projektowych na: 

- przebudowc drug powiatowych nr 4407 W Jegiel-Por4dzie-Obryte- Pultusk na 

odcinkach Obryte — Grodek Nowy, 

- przebudowc drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gasocin-Ciechanow na odc. W m. 

Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo — Swierkowo. 

Powiat bedzie skladal wnioski (w ramach tzw. „schetynowki") o dofinansowanie 

przebudowy drOg powiatowych w 2019r. 

13 lipca 2018r. ogloszono kolejny przetarg (w pierwszym postcpowaniu nie wplyncla 

2adna oferta) na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 

powiatowej nr 3441W - ulica Stare Miasto w Pultusku na dl. 0,511 km oraz dla budowy 

mostu przez rzekc Niestcpowkc w m. Kozieglowy wraz z przebudowq.  drogi 

powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieni#ki-Krzyczki 

Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestepowo na dl. 4,7km. 



Termin skiadania ofert 25 lipca 2018r. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem soltysa wsi Kokoszka o podjecie dzialari 

zmierzajqcych do usuniccia zakrzaczen z pasu bylego targowiska przy drodze 

wojewodzkiej 571 na terenie m. Kokoszka i Plocochowo. 

Pismo stanowi zalqcznik nr 4 Do protokolu. 

Ze wzglcdu na fakt, iz dzialka po bylym torowisku kolejki wqskotorowej w m. 

Plocochowo i Kokoszka znajdujq sic we wladaniu PKP Centrala Zaklad 

Gospodarowania Nieruchomogciami, wobec powyszego ww. firma jest wiagciwa do 

rozpatrzenia wniosku. 

Zarzqd Powiatu rownieZ popiera wniosek o usunicciu zakrzaczen, ktore utrudniajq 

wyjazd na drogc wojewodzkq i stwarzaja realne zagroknie bezpieczenstwa ruchu. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z pismem Wojta Gminy Swiercze dot. poprawy stanu 

drog powiatowych na terenie Gminy Swiercze. Pismo stanowi zalqcznik nr 5 do 

protokolu. 

Zarzqd zobowiqzal Zarzqd Drog Powiatowych do podjccia dzialan polegajqcych m.in. 

na: wykonaniu odnowy oznakowania poziomego na najbardziej niebezpiecznych 

odcinkach drogi Strzegocin — Chmielewo i Klukowo — Kalcczyn, wprowadzeniu 

oznakowania obszaru zabudowanego miejscowoki Kowalewice Wiogciariskie, 

ustawieniu bariery ochronnej na wysokoki stawu w m. Godacze, naprawieniu 

odcinkow drOg oraz odwodnieniu na odc. drog: Klukowo — Golebie oraz Klukowo — 

Swierkowo, naprawieniu nasypu drogi oraz oczyszczeniu chodnika w m. Chmielewo, 

oczyszczeniu i odtworzeniu rowow przydronych na odc. Wyrzyki — Pekale oraz 

naprawieniu przepustu pod drog,. 

Odnognie usuniccia usterek na przebudowanej drodze na odc. Klukowo — Kalcczyn 

to zostanq one usunicte przez wykonawcc w ramach udzielonej rckojmi na wykonane 

roboty. Natomiast odnognie wykonania remontu poziomowych uszkodzen 

nawierzchni drog na odcinku w m. Kowalewice Wlogcianskie oraz na odcinku 



Prusinowice — Kokiesze i Strzegocin — Szyszki, to trwaja przygotowania dokumentacji 

przetargowej na ww. zadanie. 

Obecny na posiedzeniu Zarzadu, Dyrektor ZDP poinformowal, ze na bie4co, 

sukcesywnie na calej sieci dthg powiatowych, pracownicy ZDP wycinajq, zakrzaczenia, 

trawy i chwasty z poboczy drog, uzupelnia4 ubytki w drogach asfaltowych — prace 

wykonano juz w Gminach: Gzy, Zatory, Obryte. 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z pismem mieszkancow Wsi Grochy Imbrzyki oraz Stare 

Grochy dot. remontu i przebudowy drogi powiatowej nr 3430W. 

Zarzftd postanowil, ze bcdzie podejmowal dzialania majace na celu ujecie ww. odcinka 

drogi w planach finansowych i inwestycyjnych przebudowy dthg. Zarz4d zobowival 

Dyrektora ZDP do zapewnienia jej przejezdnoki, polega4ce na wyrownaniu i 

uzupelnieniu ubytkeyw w is tniejftcej nawierzchni. 

Pismo mieszkancow stanowi zahicznik nr 6 do protokolu. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej 

Zarz44 Powiatu pod41 uchwalc nr 612/2018 w sprawie powolania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w okresie odbywania stazu na stopien 

nauczyciela mianowanego w SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku. 

Ponadto Zarz40 Powiatu dla ka2dego eksperta z linty MEN, uczestnic4cego w pracach 

komisji egzaminacyjnej, ustalil wynagrodzenie w wysokoki 150z1 brutto. 

5. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w podleglych publicznych 

szkolach ponadgimnazjalnych w roku szkol. 2017/2018 wg stanu na 3 lipca 

2018r. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z informacji, o wynikach egzaminu maturalnego w 

podleglych publicznych szkolach ponadgimnazjalnych w roku szkol. 2017/2018 wg 

stanu na 3 lipca 2018r. w brzmieniu za4cznika nr 7 do protokolu. 

- w LO im. P. Skargi w Pultusku zdawalnoge wyniosla 96,75% (3 ucznieyw the zdalo z 

jednego przedmiotu, 1 uczen the zdal z trzech przedmiothw ) 

- w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku 



a) I Liceum Ogolnoksztalcace — zdawalnok wyniosla 40,47% (9 uczniow the zdalo z 

jednego przedmiotu, 12 uczniow z dwoch przedmiotOw i 4 uczniow z trzech 

przedmiotow) 

b) Technikum nr 1 — zdawalnok wyniosla 84,44% (4 uczniow the zdalo z jednego 

przedmiotu, 2 uczniow z dwoch przedmiotow oraz 1 uczeri z trzech przedmiotow), 

Lacznie zdawalnoge w Zespole SzkOl Zawodowych wyniosla 63,21% 

- ZS im, B. Prusa zdawalnok wyniosla 57,14% (11 uczniow the zdalo z jednego 

przedmiotu, 4 uczniow z dwoch przedmiotow). 

Razem w szkolach dla mlodziey zdawalnok wyniosla 79,18% 

6. Informacja nt. zakresu rekrutacji do podleglych szkol 

ponadgimnazjalnych w roku szkol. 2018/2019 wg stanu na 12 lipca 

2018r. 

Zarzad Powiatu przyja1 informacjc nt. zakresu rekrutacji do podleglych szkol 

ponadgimnazjalnych w roku szkol. 2018/2019 wg stanu na 12 lipca 2018r. w brzmieniu 

zalacznika nr 8 do protokolu. 

7. Informacja nt. przerwy wakacyjnej w grodowiskowym Domu 

Samopomocy 

Zarzad Powiatu przyje informacjc Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku, 

ke zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 

2010r. i Zarzadzeniem nr 5 Dyrektora Srodowiskowego Domu Samopomocy w 

Pultusku z dnia 26 czerwca 2018r., SDS w dniach 1 sierpnia 2018r. — 15 sierpnia 2018r. 

bcdzie zamkniety „przerwa wakacyjna". 

Informacja stanowi zaIacznik nr 9 do protokolu. 

8. Wniosek KPP dot. ufundowania nagrod dla policjantOw z okazji gwieta 

Policji 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Komendanta Powiatowego Policji 

dot. przekazania nagrod w formie pieniOnej po 700z1 kakla, dla trzech wyroniajacych 

sic funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pultusku. 



Zgodnie z art. 13 ust 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2017r. 

poz. 2067) grodki finansowe zostan4, przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na 

warunkach okreglonych w zawartym porozumieniu. 

Wniosek KPP stanowi zakcznik nr 10 do protokolu. 

9. Wniosek Zarzgdu Oddzialu Rejonowego Polskiego Zwi4zku Emerytow 

Rencistow i Inwalidow dot. dofinansowania kosztow transportu na 

wycieczke trasa: Augustow — Studzieniczna w dn. 9 sierpnia 2018r. 

Zarz4d Powiatu w Pultusku niejednokrotnie wspiera realizacj roZnych inicjatyw i 

przedsicwzicC sluiqcych mieszkancom naszego powiatu. RownieZ wnioski Zarz4du 

Oddzialu Rejonowego Polskiego Zwkzku Emerytow Rencistow i Inwalidow o 

udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztow transportu czlonkow Zwk.zku 

na organizowane wyjazdy, byly rozpatrywane pozytywnie (ostatni wniosek z 7 lutego 

2018r.). Niestety, obecnie z uwagi na trudnq sytuacjq finansow4, powiatu 

i koniecznok realizacji zadan inwestycyjnych ustalonych w budzecie powiatu, 

Zarzqd nie ma moZliwogci pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

Wniosek zwutzku stanowi zakcznik nr 11 do protokolu. 

10. Zbiorcza informacja o nieodptatnej pomocy prawnej za II kwartal 2018r. 

oraz I parocze 2018r. 

Zarz4d Powiatu przyje informacj o nieodplatnej pomocy prawnej za II kwartal 2018r. 

oraz I pOlrocze 2018r. , ktora stanowi za1acznik nr 12 do protokolu. 

11. Informacja o wynikach pracy Komisji do wyboru oferty na realizacjv 

zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 

W zwkzku z ogioszeniem przez Zarzqd Powiatu w dniu 3 lipca 2018r. o mozliwosci 

uzyskania dotacji z budZetu powiatu pultuskiego na realizacjq zadania publicznego z 

zakresu ratownictwa wodnego, Sekretarz Powiatu w imieniu Komisji powolanej przez 

Zarzad Powiatu uchwak nr 608/2018, poinformowala, ze wplyncla 1 oferta zio2ona 

przez Pultuski Wodne Pogotowie Ratunkowe. Komisja po dokonanej analizie oferty 

uznala, ze spelnia ona wymagania przedstawione w uchwale nr 606/2018 Zarz4du 

Powiatu w sprawie ogloszenia informacji o moZliwogci udzielenia dotacji celowej w 



2018r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie 

powiatu pultuskiego. 

Zarzad Powiatu przyje informacjq oraz dziala4c na podstawie §7 ust. 1 Zasad 

postepowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego, stanow4cych zalacznik do uchwaly nr 

XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 5 czerwca 2018r. 

pozytywnie rozstrzygne sprawQ przyznania dotacji celowej dla Pultuskiego Wodnego 

Pogotowia Ratunkowego w kwocie 100.000zl. Srodki finansowe niezbedne na realizacjq 

ww. zadania zostana_ zabezpieczone na najblitszej Sesji Rady Powiatu. 

12. Informacja nt. zmiany ustawy o samorzadzie powiatowym (art. 15 i art. 13) 

oraz wniosek o zabezpieczenie grodkow finansowych. 

31 stycznia 2018r. weszla w zycie ustawa o zmianie niektogch ustaw w celu zwickszenia 

udzialu obywateli w procesie nybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektogcb organow 

publicznych z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 130), ktora rowniez  

wprowadzila zmiany w ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym 

dot. m.in.: 

- obowiqzku transmisji, nagrywania i upubliczniania nagran sesji rad 

„Art. 15. [Zwoywanie sesji oraz ustalanie porzqdku obrad; transmisj'a i utnvalanie obrad] 

I a. Obrady rad, powiatu sq transmitowane i utnvalane za pomocq urzeickeri rejestrujqgch obrazi 

ckwick. Nagrania obrad sq udostepniane w BiuleOnie Informayi Publiczny.  i na stronie internetowej 

powiatu orazw inny Jposob zwyczajowo przyjeo". 

Przedstawiony art. 15 ust. la, stosuje sib od nowej kadencji Rady, dlatego te2 istnieje 

koniecznok zakupu systemu transmisji i nagrywania obrad, tj.: kamery, niezbcdnego 

oprogramowania, uchwytu gciennego, urzqdzenia niezbcdnego do prowadzenia 

transmisji wideo. 

,S'acunkowa wartoil zamowienia — 18.50021 brutto 

- obowigzku glosowania imiennego 

„Art. 13. [Podejmowanie uchwal przezrade powiatu] 



1. Uchway rady i far qdu powiatu zapadajq 7ykiq wicksokici glosow 2V obecnoki, co najmniej 

pokily ustawowego skiadu rady (ar.*u), w glosowaniujawnym, chyba to prepisy ustawy stanowiq 

inacw: 

l a. Glosowania jawne na seyach rady odbywaja sic 	pomocq urvokeri umotliwiajqgch 

,sponzqdzenie i utrwalenie imiennego wyka7 giosowari radnych. 

1 b. I prupadku gdy prvprowadenie glosowania w Jposob okreilony w ust. l a nie jest motliwe 

prucun technieviych przeprowada sibglosowanie imienne. 

1 c. Imienne 2aykazy glosowan radnych podaje sic nie7locnie do public7ej wiadomoki w Biuleonie 

Informagi Public7g* i na stronie internetowy.  powiatu oraw inny Jposob 7ycwjowo przyjeo na 

obsare powiatu". 

Przedstawione przepisy prawa stosuje sib od nowej kadencji Rady, dlatego tez istnieje 

koniecznoge zakupu: 

- systemu glosowania tj.: bezprzewodowych urz4dzeri do glosowania, urzgdzenia 

steruj4cego, niezbqdnego oprogramowania. 

Sacunkowa wartoic' aniowienia — 9.950V brutto 

- zestawu do prezentacji wynikow glosowan tj. telewizora, stojaka na telewizor, 

transmitera HDMI, dodatkowego odbiornika do transmitera HDMI. 

Sacunkowa wartok. <amoavienia — 4.4001 brutto 

Lqczna szacunkowa wartok przedstawionych zamowiefi — 32.850z1 brutto 

Zarz0 Powiatu postanowil o zabezpieczeniu grodkow finansowych na ww. cel. Na 

najblisze posiedzenie Rady Powiatu zostanq, przygotowane stosowne zmiany budietu 

powiatu. 

13. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwa1y budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq Nr 

609/2018 w sprawie zmian w uchwale bud2etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

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

14. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadafi z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami. 



Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq Nr 

610/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadari z zakresu administracji r4dowej 

oraz innych zadari zleconych odrqbnymi ustawami. 

15. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonania budietu 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq Nr 

611/2018 w sprawie zmian planOw wydatkOw wprowadzonych w toku wykonania 

bud2etu. 

16. Przyjecie protokolu posiedzenia zarzqdu powiatu w dniu: 7, 14, 19, 21, 28 

czerwca 2018r. 

Zarzad Powiatu przyje protokoly posiedzenia Zarz4du Powiatu w dniu: 7, 14, 19, 21, 

28 czerwca 2018r. 

17. Wolne wnioski. 

Dyrektora Zarz4du DrOg Powiatowych przedstawil pismo Gminy Pultusk — lidera 

projektu pn. Kompleksowa poprawa warunkOw komunikacji pieszej i rowerowej w 

Pultusku poprzez przebudowg ciagu ulic, jako elementu gospodarki niskoemisyjnej w 

subregionie ciechanowskim" nt. planow realizacji zadan drogowych objctych 

projektem. 

Z harmonogramu (przeslanego do akceptacji przez Mazowieck4 Jednost4 WdraZania 

ProgramOw Unijnych) wynika, 2e 

- ul. Jana Pawla II — rozstrzygniqcie przetargu na roboty budowalne to 31 listopada 

2018r. , wykonanie robot budowlanych 31 sierpnia 2019r. 

- Al. Tys4clecia - rozstrzygniQcie przetargu na roboty budowalne to 31 listopada 2018r. 

, wykonanie robot budowlanych 31 sierpnia 2019r. 

- ul. Bartodziejska - rozstrzygniccie przetargu na roboty budowalne — 31 stycznia 2019r., 

wykonanie robot budowlanych — 31 paidziernika 2019r. 

Pismo stanowi zakcznik nr 13 do protokolu. 

Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji przedstawila informacjq z sesji otwarcia ofert 

w postwowaniu o udzielenie zarnOwienia publicznego w trybie przetargu 



nieorganicznego na „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum 

Ogolnoksztalcacego im. Piotra Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" 

W postcpowaniu wplyncla jedna oferta z1c4ona przez PHU BUDOMUR sp. z o.o. w 

Pultusku o wartoki 1.878.435,90z1 

rodki finansowe planowane na ww. zadanie wynosza 1.515.287z1. 

Po zmianach wartoge calego zadanie wyniesie 1.908.435,90z1 (roboty budowalne + 

nadzor inwestorski). 

Konstrukcja finansowania zadania: 

- dotacja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — 645.218z1 

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — 280.000z1 

- wklad wlasny zabezpieczony w bu&ecie powiatu — 187.510,77z1 

- grodki finansowe powiatu konieczne do zabezpieczenia— 795.707,13z1 

Zarzad Powiatu postanowil zwrOciC sic do Rady Powiatu o wyraienie zgody na 

zabezpieczenie grodkow finansowych niezbcdnych na realizacjc ww. inwestycji. 

Zarzad Powiatu majac na wzglcdzie informacje z sesji otwarcia ofert o udzielenie 

zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

- „Rozbudowc drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 — 

Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec — Zatory" oraz 

- "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalcacego im. 

Piotra Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 

zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" 

oraz koniecznoge zabezpieczenia grodkow finansowych na realizacjc ww. zadan, 

postanowil wystapiC do Przewodniczacego Rady o zwolanie Sesji Rady Powiatu w 

trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym. 

Porzadek Sesji bcdzie obejmowal nastcpujace tematy: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 



2. Przedstawienie porzadku Sesji. 

3. Podjqcie uchwaly zmieniajacej uchwak w sprawie okreglenia zadan finansowanych 

w 2018r. ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji ()sob 

Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryterinw przyznawania 

dofinansowan obowiazujqcych w 2018r. 

4. Podjqcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

5. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu Pultuskiego na 

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

6. Podjqcie uchwaly w sprawie emisji obligacji. 

7. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie poparcia dzialan dotyczacych rozwoju 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. 

8. Wnioski i oSwiadczenia radnych. 

9. Zamknkcie Sesji. 

Projekty dokumentow stanow-i4 za4cznik nr 14 do protokolu. 

Nat tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia: 12.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarza 	o-wiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Jeliwiak 	 

3.  

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Janusz Pienkos 	  

Halina Zofia Banach 	 Q1.1.Ekr, 
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