
Protokof nr  3-5   ./2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 28 czerwca 2019r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia zalaczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.14.00 

1. Sprawa zdjecia z porzqdku sesji Rady Powiatu punktu 3 „Podjecie 

• uchwaly zmieniajqcej uchwale Nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w 

Pultusku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia w 

sprawie realizacji zadania polegajqcego na budowie tymczasowej 

poczekalni autobusowej pomiedzy Powiatem Pultuskim a Gminq 

Puhusk" 

Zarzad Powiatu postanowil wystapiC do Rady Powiatu o zmianc porzadku Sesji 

poprzez zdjccie punktu 3 „Podjccie uchwaly zmieniajacej uchwalc Nr 

XLI/246/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie 

zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajacego na budowie 

tymczasowej poczekalni autobusowej pomicdzy Powiatem Pultuskim a Gmina 

• Pultusk". 

W sprawie bieacego utrzymania poczekalni autobusowej bcda prowadzone 

rozmowy z wladzami Gminy Pultusk. 

2. Informacja nt. negocjacji przeprowadzonych w dn. 27 czerwca 2019r. w 

sprawie nabycia nieruchomoki 

W dniu 27 czerwca 2019r. Komisja powolana na podstawie uchwaly nr 108/2019 

Zarzftdu Powiatu z dnia 12 czerwca 2019r., zmieniana uchwaly nr 112/2019 z dnia 

17 czerwca 2019r. , przeprowadzila w dniu 27 czerwca 2019r. negocjacje z firma 

AGROMEX sp. z o.o. z siedziba w Warszawie reprezentowana przez Artura Jacka 

Bulwickiego — Prezesa. Przedmiotem negocjacji bylo wynegocjowanie ceny nabycia 

przez Powiat Pultuski prawa tiytkowania wieczystego nieruchomoki gruntowej 



stanowiacej wlasnoge Skarbu Paristwa, poloonej w Pultusku obreb 24, oznaczonej 

jako dzialka nr ewidencyjny 26/12 o pow. 0,4059 ha oraz prawa wlasnogci budowli 

i urzadzeri znajdujacych sic na tej nieruchomoki. 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z protokolem z negocjacji, ktory stanowi zalacznik 

nr 3 do protokolu i podje decyzjc o nabyciu przedmiotowej nieruchomoki za kwotc 

793.000z1 brutto. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na 

realizacjc w 2019r. zadania publicznego powiatu w zakresie 

podtrzymywania tradycji narodowej , pielegnowania polskoAci oraz 

rozwoju gwiadomoki narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

• Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 125/2019 w sprawie ogloszenia otwartego 

konkursu ofert na realizacjc w 2019r. zadania publicznego powiatu w zakresie 

podtrzymywania tradycji narodowej , pielegnowania polskoki oraz rozwoju 

wiadomogci narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

4. Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Przerwa w obradach 

posiedzenie Zarzqdu zostalo wznowione po sesji Rady Powiatu 

godz. 15.40 

1. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Puhuskiego z 

dnia 19 grudnia 2018 r. 

Zarzftd Powiatu podjal uchwalc nr 121/2019 w sprawie zmian uchwaly budZetowej 

Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

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

administracji rzqdowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami. 



2 St, 

2. Beata J(')wiak 	  

3. Halina Zofia Banach 

Podpisy czlonkow Zarzqdu Po 

1. 	Jan Zalewski 

Zarz41 Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql uchwalc 

122/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzgclowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq 

nr 123/2019 w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonywania bu&etu. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uprawnieti dla kierownikow jednostek 

organizacyjnych powiatu do zaciggania zobowiqzati wynikajqcych z 

realizacji przedsiewziee objetych wieloletniq prognozq finansowq powiatu 

pu1tuskiego. 

Zarzgd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq 

124/2019 w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek organizacyjnych 

powiatu do zaci4gania zobowivan wynikajacych z realizacji przedsiewzice objqtych 

wieloletniq prognozq finansow4, powiatu pultuskiego 

Na tym protokolow zakoriczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia 16.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

4. Emilia Agata GAsecka 

5. Zbigniew KsiOyk 
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