ProtokM nr
./2018
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Puitusku
w dniu 29 listopada 2018r.
1.
Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia, zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2.
Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3.
Posiedzenie rozpoczelo sic godz. 14.00
1. Omowienie sprawy przedstawionej w pigmie Marszalka Wojewodztwa
Mazowieckiego dot. wyznaczenia miejsc speiniajqcy warunki
magazynowania odpadow.
Dyrektor Wydzialu Rolnictwa Legnictwa i Ochrony Srodowiska poinformowal, ze
przepisy prawa zobligowaly sejmik wojewOdztwa do uchwalenia aktualizacji
•

wojewodzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesiccy od dnia wejkia w
ycie przepisow (czyli do 18 lutego 2019r.) w zakresie wskazania miejsc spelniajqcych
warunki magazynowania odpadOw dla pojazdow transportujgcych odpady,
zatrzymanych przez podmiot uprawniony do kontroli. Plan w czeki dot. wyznaczenia
miejsc spelnia4cych warunki magazynowania odpadow, bcdzie podlegal opiniowaniu
przez wlakiwych starostOw. Natomiast na Starokie ci4,2y obowivek utworzenia w
terminie 6 miesiccy od uchwalenia wojewodzkiego planu gospodarki odpadami miejsca
wskazanego w planie gospodarki odpadami spelniajacego warunki magazynowania
odpadow.
Dyrektor Wydzialu Rolnictwa Legnictwa i Ochrony Srodowiska poinformowal, 2e w

•

zwiazku z powy2szym Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego przekazal pismo
informujace o koniecznoki podjccia wspolpracy, ktora przyczyni sic do wskazania w
wojewOdzkim planie gospodarki odpadami docelowych miejsc magazynowania.
W tej sprawie w dn. 4 grudnia 2018r. odbcdzie sic spotkanie.
Zarzad Powiatu przyjal informacjc i zobowival Dyrektora RLO do udzialu w ww.
spotkaniu i przedstawienia stosownej informacji Zarzadowi Powiatu.
2. Podjecie uchwaly w sprawie informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjJ Uchwalc Nr
8/2018 w sprawie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
2. Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu
Puttuskiego na rok 2018

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwak Nr
9/2018 w sprawie zmian uchwaly bu&etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018
3. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadari z zakresu
administracji rzgdowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjq Uchwalq Nr
10/2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami.
4. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu dochod6w i wydatkOw
wprowadzonych w toku wykonywania budietu
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwalc Nr
11/2018 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku
wykonywania bu&etu.
5. Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Konkursowej na realizacje
zadania publicznego w 2019r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej.
Zarzqd Powiatu podjaI uchwee nr 12/2018 w sprawie powolania Komisji
Konkursowej na realizacjq zadania publicznego w 2019r. oraz uchwalenia Regulaminu
Pracy Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa zostala powolania w celu przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizacj w roku 2019 zadania zleconego przez Powiat Pultuski organizacjom
•

pozarz4dowym oraz podmiotom, o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoki
poytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedloenia propozycji wyboru
ofert. Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji w 2019 r. zadania publicznego powiatu
pultuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej
oraz gwiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
pultuskiego w 2019r. Komisja dokona analizy ofert, a nastqpnie przedstawi Zarzgdowi
Powiatu wyniki pracy z propozycj wyboru oferty. Regulamin Pracy Komisji
Konkursowej stanowi zakcznik do uchwaly.
6. Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzqdu w dn. 23 listopada 2018r.
Przyjqcie protokolu posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku w dniu 23 listopada
2018r.
7. Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia 15.00
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