Protokol nr 3 ./2019
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 29 stycznia 2020r.
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 rozpoczqlo siq godz. 9.00
1. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do porozumienia z powiatem przasnyskim w
•

sprawie ponoszenia kosztow i okreglenia wydatkow na opieke i
wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka na terenie
powiatu przasnyskiego
Zarzftd Powiatu zatwierdzil aneks nr 2 do porozumienia z powiatem przasnyskim
w sprawie ponoszenia kosztow i okreglenia wydatkow na opiek i wychowanie
dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka na terenie powiatu
przasnyskiego w brzmieniu zalacznika nr 3 do protokolu.
Zmiana dot. ustanowienia miesiqcznej kwoty wynagrodzenia w wysokoki 3300z1
za gwiadczona opiek i wychowanie dzieci.
2. Podjecie uchwaty w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi

•

Zespolu Szka Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku do
podpisywania i realizacji projektu pn. „Nowa jakoge ksztalcenia w
Ruszkowskim" w ramach konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20.
Zarzad Powiatu podjal uchwale nr 234/2020 w sprawie udzielenia
pelnomocnictwa Dyrektorowi Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
w Pultusku do podpisywania i realizacji projektu pn. „Nowa jakoge ksztalcenia w
Ruszkowskim" w ramach konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20.
3. Decyzja w sprawie zlo2enia wniosku o udzielenie dotacji celowej z budietu
powiatu z przeznaczeniem na realizacje zadati z zakresu obrony cywilnej

Zarzkd Powiatu postanowil wystkpie do Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego
o udzielenie dotacji celowej z budzetu patistwa z przeznaczeniem m.in. na
realizacje zadaii z zakresu spraw obrony cywilnej — dokonanie przeglkdu agregatu
prkdotworczego zapewniajkcego awaryjne zasilanie Powiatowemu Centrum
Zarzkdzenia Kryzysowego. Poza tym w zwiazku z ujeciem w Planie Dzialania w
Zakresie Obrony Cywilnej Woj. Maz. na rok 2020, przygotowania i
przeprowadzenia Cwiczen obrony cywilnej w zakresie ewakuacji 50 os6b,
postanowiono wystkpiC o doposazenie powiatowego zespolu ds. ewakuacji w
kamizelki odblaskowe oraz opaski odblaskowe.
Wniosek stanowi zahicznik nr 4 do protokolu.
•

4. Informacja nt. sprawozdania z dzialalnoici Komisji Bezpieczenstwa i
Porzqdku (temat na Sesje)
Zarzkd Powiatu przyje informacje nt. sprawozdania z dzialalnoki komisji
Bezpieczeristwa i Porzkdku w brzmieniu zekcznika nr 5 do protokolu.
Sprawozdanie bedzie przedmiotem posiedzenia komisji i Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawa zatrudnienia na zastestwo Dyrektora Zarz4clu Drog Powiatowych
w Pultusku - podjecie uchwal dot. ww. sprawy.
Zarzkd Powiatu podje uchwale nr 235/2020 w sprawie zatrudnienia na
zastcpstwo Dyrektora Zarzkdu Drog Powiatowych w Pultusku.
Zgodnie z uchwah na stanowisko dyrektora (w celu zastcpstwa Pana

•

Wlodzimierza Kaczmarczyka w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoki w
pracy), zostal zatrudniony Pan Grzegorz Pik — absolwent Politechniki
Warszawskiej na kierunku budownictwo w zakresie inzynierii komunikacyjnej oraz
Wojskowej Akademii Technicznej w specjalnoki budowa dr6g i most6w.
Pan Grzegorz Pik posiada 13 — letnie dogwiadczenie w pracy zawodowej, zwiazane
z projektowaniem i budowk drog i mostow na stanowiskach: inynier budowy,
kierownik budowy, asystent projektanta, projektant.
W zwikzku ze zmiank na stanowisku Dyrektora Zarzkdu DrOg Powiatowych
Zarzkd Powiatu podje nastepujkce uchwaly;

• uchwalc nr 236/2020 w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Zarzadu
Drog Powiatowych w Pultusku do zalatwiania spraw wynikajqcych z przepisow o
drogach publicznych
• uchwalc nr 237/2020 zmieniajaca uchwalc w sprawie udzielenia StaroScie
Pultuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
upowaznienia do skladania oSwiadczeti woli w sprawach majatkowych.
6. Sprawa ufundowania nagrod dla uczniow szkol ponadpodstawowych w
konkursie orgaznizowanym przez firm.e Quad z Wyszkowa
Firma Quad oglosila konkurs pod nazwq „ Quad za 10 lat", w ktorym udzial
bierze 11 zespolow 4 osobowych z pultuskich szkOl ponadpodstawowych. Do
etapu prezentacji projektow zakwalifikowalo sic 5 zespolow z naszych szkol, tj.:
ZSZ im. Jana Ruszkowskiego i LO im. P. Skargi.
Firma Quad zwrocila sic o objecie konkursu patronatem Starosty Pultuskiego oraz
o ufundowanie nagrody dla zespolu/zespolow.
Zarzad Powiatu postanowil o przeznaczeniu 1200z1 na ufundowanie nagrod w
konkursie.
7. Decyzja w sprawie ztoienia wniosku o dofinansowanie projektu Erasmus+
Zarzqd Powiatu postanowil o zlozeniu wniosku o dofinansowanie projektu w
ramach programu Erasmus+. Projekt skierowany jest do 30 uczniow klas III oraz
5-8 nauczycieli ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku. Okres realizacji projektu
wrzesiefi 2020 r. do sierpien 2021 r.
Dofinansowanie 100% dotacja. Szacunkowa wartoSe projektu — 69.169,00 euro/
292.898,00PLN ( kurs euro 4.2779 PLN )
Partner Wloska Firma ETN organizujaca mobilnoki w krajach: Niemcy,
Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia.
Nauczyciele - 14 dniowy pobyt job-shadowing w maju 2021r. w Hiszpanii
Uczniowie - 14 dniowe praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii.
8. Podjecie uchwaly w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starosta
Powiatowego w Pultusku

Zarzad Powiatu podje uchwak nr 238/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pultusku.
Wprowadzone zmiany dokonano na wniosek dyrektora Wydzialu Organizacji i
Nadzoru oraz dyrektora Wydzialu Rozwoju i Promocji i podykotowane
dostosowaniem regulaminu do bieacych potrzeb jednostki.
Zmiany dot. przeniesieniem zadan z zakresu promocji powiatu z Wydzialu
Organizacji i Nadzoru do Wydzialu Rozwoju i Promocji. Poza tym w Wydziale
Organizacji i Nadzoru utworzono stanowisko kierownika gospodarczego, do
ktorego zadan bOzie nalealo m.in. organizowanie i nadzorowanie pracy
personelu obslugi Starostwa Powiatowego (robotnikOw gospodarczych, gonca,
konserwatorow i kierowcy) oraz prac zwiazanych z utrzymaniem budynku
poczekalni autobusowej w Pultusku przy ul. Nowy Rynek 3a w zakresie m.in.
monitoringu obiektu, utrzymania porzadku wewnatrz i na zewnatrz, terminowoki
przegladow technicznych.
9. Roczne sprawozdanie o kontrolach w jednostkach organizacyjnych
powiatu pultuskiego za 2019r.
Zarzad Powiatu przyje roczne sprawozdanie o kontrolach w jednostkach
organizacyjnych powiatu pultuskiego za 2019r. w brzmieniu zaIacznika nr 6 do
protokolu.
10. Podjecie uchwaty w sprawie planu erodkow na dofinansowanie w roku
2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podleglych szkot i
placowek oewiatowych, ustalenia form i specjalnoici ksztalcenia objetych
dofinansowanie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat
za ksztalcenie pobieranych przez szkoly wyisze i zaktady ksztalcenia
nauczycieli
Zarzad Powiatu podja1 uchwalq nr 239/2020 w sprawie planu grodkow na
dofinansowanie w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli
podleglych szkol i placowek ogwiatowych, ustalenia form i specjalnoki
ksztalcenia objqtych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty oplat
za ksztalcenie pobieranych przez szkoly wyzsze i zakiady ksztalcenia nauczycieli.

W szkolach i placowkach ogwiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski
§rednie wynagrodzenia nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu
zawodowego w 2019r. bylo wyZsze od wynagrodzenia okre§lonego w art. 30 ust.
3 Karty Nauczyciela.
11. Aneks nr 3 do organizacji SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku w roku
szkolnym 2019/2020
Zarzftd Powiatu przyjal informacje o Aneksie nr 3 do organizacji SOSW im. A.
Karlowicz w Pultusku w roku szkolnym 2019/2020 w brzmieniu za4cznika nr 7
do protokolu.
Nowego podzialu godzin dokonano ze wzglcdu na dlugotrwalft usprawiedliwionq
nieobecnoge nauczyciela przysposobienia do pracy i nowego przydzialu
obowivkow dla wychowawcy SOSW.
12. Aneks Nr 5 do organizacji ZS im. B. Prusa w Pultusku w roku szkolnym
2019/2020
Zarzftd Powiatu przyjal informacje o aneksie Aneks Nr 5 do organizacji ZS im. B.
Prusa w Pultusku w roku szkolnym 2019/2020 w brzmieniu zalacznika nr 8 do
protokolu.
Nowego podzialu godzin dokonano ze wzgledu na niewdrolenie zapisOw Aneksu
nr 4 w pozycji 3 tabeli z powodu niepodjccia pracy przez nauczyciela jezyka
angielskiego.
13. Aneks nr 6 do organizacji ZS im. B. Prusa w Pultusku w roku szkolnym
2019/2020
Zarz4d Powiatu zatwierdzil aneks nr 6 do organizacji ZS im. B. Prusa w Pultusku
w roku szkolnym 2019/2020 w brzmieniu za4cznika nr 9 do protokolu.
Nowego podzialu godzin dokonano ze wzgledu na stale przydzialy godzin dla
nauczycieli, ktorzy dotychczas realizowali je jako doraine zastcpstwa , wynikajace
z niepodjecia pracy przez nauczyciela jezyka angielskiego.
14. Aneks Nr 4 do organizacji LO im. P. Skargi w Pultusku w roku szkolnym
2019/2020

Zarzqd Powiatu zatwierdzil aneks Nr 4 do organizacji LO im. P. Skargi w Pultusku
w roku szkolnym 2019/2020, w brzmieniu zalqcznika nr 10 do protokolu.
Zmian dokonano ze wzglOu na organizacjq indywidualnego nauczania dla
uczennicy klasy II LO.
15. Kalendarz zawodow sportowych w okresie II sem. roku szkolnego
2019/2020 oraz przewidywane koszty ich organizacji,
Zarzad Powiatu zatwierdzil Kalendarz zawodow sportowych w okresie II sem.
roku szkolnego 2019/2020 oraz przewidywane koszty ich organizacji w brzmieniu
zalqcznika nr 11 do protokolu.
Zarzqd ustalil, 2e przedstawione terminy, miejsca i koordynatorzy oraz wysokok
grodkow przewidzianych na organizacjc poszczegolnych imprez mote ulec
zmianie/przesunicciu w ramach zatwierdzonej kwoty.
16. Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych
wydatk6w na wynagrodzenie nauczycieli i eredniorocznej struktury
zatrudnienia w 2019 roku oraz przyjecia i przed/oienia sprawozdania za
2019 rok z wysokoeci erednich wynagrodzeti nauczycieli na poszczegolnych
stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach ogwiatowych
prowadzonych przez Powiat Pultuski,
Zarzftd Powiatu podjaI uchwalq nr 240/2020 w sprawie przeprowadzenia analizy
poniesionych wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli i gredniorocznej struktury
zatrudnieni w 2019r. oraz przyjccia i przedlolenia sprawozdania za 2019r. z
wysokoki grednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych stopniach
awansu zawodowego w szkolach i placowkach ogwiatowych prowadzonych przez
powiat.
W szkolach i placowkach ogwiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski
grednie wynagrodzenia nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu
zawodowego w 2019r. bylo wyZsze od wynagrodzenia okreglonego w art. 30
ust. 3 Karty Nauczyciela
17. Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pultusku
o wyraienie zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisko sekretarki.

Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Pultusku o wyraknie zgody na zatrudnienie pracownika na
stanowisko sekretarki. Wniosek stanowi zaNcznik nr 12 do protokolu.
18. Sprawa przekazania przez Gmine Gzy na rzecz Powiatu(w formie
darowizny) dzialki stanowkcej czege drogi publicznej „NasielskStrzegocin-Szyszki-Golymin Ogrodek"
Zarz4d Powiatu postanowil wystvie do Wojta Gminy Gzy o rozwazenie
mo2liwogci przekazania przez Gminq Gzy na rzecz Powiatu(w formie darowizny)
dzialki stanow4cej czcge drogi publicznej i 1e24cej w ciagu drogi powiatowej
„Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Golymin Ogrodek"
•

19. Sprawa pokrycia czegci kosztow uslug komunikacji miejskiej na trasie
obejmuj4cej dojazd do siedziby Starostwa.
Zarz4d Powiatu zapoznal siq z pismem Z-cy Burmistrza Pultuska dot. pokrycia
ckgci kosztow uslug komunikacji miejskiej kursow na trasie obejmujacej dojazd
do siedziby Starostwa Powiatowego w Pultusku przy ul. M. Sklodowskiej — Curie
z rejonu ul. Nowy Rynek w Pultusku.
Wniosek stanowi zakcznik nr 13 do protokolu.
Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym,
powiat realizuje zadanie publiczne z zakresu transportu zbiorowego o charakterze
ponadgminnym. Zadanie powysze wykonywane jest przez trzech

0

przedsiqbiorcow, ktorym Starosta Pultuski na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 lit „e"
ustawy z dnia 6 wrzegnia 2001r. o transporcie drogowym wydal zezwolenia na
wykonywanie przewozow regularnych osob na liniach komunikacyjnych
przebiegajacych w granicach Powiatu Pultuskiego. Ponadto, ze wzglcdu na
zapotrzebowanie spoleczne, Powiat Pultuski wystqpil do Wojewody
Mazowieckiego z wnioskiem o objqcie doplat4 w 2020 roku realizacji zadan
wlasnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozOw autobusowych o
charakterze uZytecznogci publicznej, przez doplatq do ceny uslugi. W styczniu br.
zostala podpisana stosowna umowa w tym zakresie, ktora przewiduje

uruchomienie dodatkowych 5 linii komunikacyjnych niewykraczaj4cych poza
granice powiatu.
Zarzad Powiatu majac na wzglcdzie koniecznok realizacji ustawowych zadan
powiatu uznal, ze nie ma moliwogci pozytywnego rozpatrzenia sprawy.
20. Wniosek Miejskiego Klubu Sportowego Narew o udzielenie wsparcia
finansowego
Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Miejskiego Klubu Sportowego
NAREW o wsparcie finansowe dzialalnoki statutowej Klubu i uznal, ze nie ma
mcMiwogci prawnych finansowania tego rodzaju zadan ze grodkow buaetu
powiatu. Wobec powyZszego ww. wniosek nie mote by6 rozpatrzony pozytywnie.
Wniosek stanowi zakcznik nr 15 do protokolu.
•

Jednakie Zarz4d Powiatu doceniaj4c wysokie osiggniccia sportowe czlonkow
Klubu, tj. p. Pawla Szmei oraz p. Zuzanny Czymerskiej, ktorzy jednoczegnie
promuj4. Powiat Pultuski na arenie micdzynarodowej i krajowej,
postanowil o dofinansowaniu zakupow zwivanych z przygotowaniem ww.
sportowc6w do imprez sportowych.
rodki finansowe przeznaczone na ww. cel to 2.500z1, tj. dla p. P. Szmei —1 500z1,
dla p. Z. Czymerskiej — 1.000z1.
21. Wniosek MOSiR w Pultusku dot. udzielenia wsparcia finansowego w
kwocie 2000z/ na zakup nagrod rzeczowych w rozgrywkach XXI edycji

•

Miejsko — Powiatowej Halowej Ligi Pixki Noinej i XIX edycji Grand Prix
Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Miejskiego Ogrodka Sportu i Rekreacji
w Pultusku o ufundowanie nagrod rzeczowych w rozgrywkach XXI edycji
Miejsko-Powiatowej Halowej Ligi Pilki Noinej oraz XIX edycji Grand Prix w
tenisie stolowym w sezonie 2019/2020.
Wniosek stanowi zal4cznik nr 15 do protokolu.
Zarz4d Powiatu majac na uwadze propagowanie aktywnoki sportowej wgrod
dzieci, mlodzie2y, jak i doroslych postanowil o przeznaczeniu 1000z1 na
przedstawiony wyzej cel.

22. Oferta wspo/pracy promocyjnej i reklamowej od wydawcy tygodnika pn.
„Kurier W ..."
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z oferta wydawcy bezplatnego tygodnika
regionalnego „Kuriera W..." i postanowil, ze nie bcdzie nawiftzywal wspolpracy
promocyjnej i reklamowej z ww. tygodnikiem.
Oferta wspedpracy stanowi zalacznik nr 14 do protokolu.
23. Pisemna informacja Szpitala Powiatowego Gajda — Med sp. z o.o. w
Pultusku stanowi4ca odpowiedi na interpelacje dot. funkcjonowania
spolki.
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z informacja Szpitala Powiatowego Gajda — Med sp.
z o.o. w Pultusku, stanowiaca odpowiedi na interpelacjc dot. funkcjonowania
spolki. Informacja znajduje sic na stronie BIP Powiatu Pultuskiego pod linkiem:
https: /bip.powiatpultuski.pl/pliki/starostwopultusk/ skan nobarcode 2020-0120 1459 0705 1.pdf.
24. Informacja nt. pisma Urzedu Marszalkowskiego dot. doprecyzowania
informacji na temat zakupu 2 karetek pogotowia.
W zwiazku z pismem Urzcdu Marszalkowskiego dot. doprecyzowania informacji
na temat zakupu 2 karetek pogotowia przekazano informacjc, ze zadanie dot.
zakupu dwoch karetek specjalistycznych do szpitala w Pultusku, ze wzglcdu na
sytuacjc finansowa powiatu jak i spolki szpitalnej, nie zostalo zaplanowane w
uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na 2020r. Wladze powiatu i spolki
maja,c na uwadze bezpieczens two pacjentow naszego szpitala, podejmowaly liczne
starania o pozyskanie dofinansowania na zakup karetek, ktorych szacunkowy
4czny koszt wynosi 800 000z1. Zakup karetek jest dla Powiatu Pultuskiego
zadaniem priorytetowym. Wobec powyZszego zwrOcono sic do Urzcdu
Marszalkowskiego z prcApa 0 80% dofinansowanie zadania ze grodkow budzetu
Wojewodztwa Mazowieckiego
W momencie pozyskania dofinansowania, wyZej wymienione
zadanie zostanie wprowadzone do uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego a

take zostan4, podjete dzialania majace na celu zakup, tak oczekiwanych karetek
specjalistycznych.
25. Informacja nt. petycji dot. zmiany prawa miejscowego
Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja, nt. petycji zlozonej w interesie
publicznym przez adwokata Renate Sutor, ktora zawiera wniosek o zmianc
przepisow prawa miejscowego we wszystkich gminach, powiatach i
wojewOdztwach w Polsce, aby miejsca publiczne slulgce jako parkingi przed
wszystkimi Kogciolami, cmentarzami oraz szpitalami byly nieodplatne oraz aby
we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktow Zywnogciowych nie
przekraczaly cen detalicznych obowivujq.cych w zwyklych sklepach.
Petycja stanowi za4cznik nr 17 do protokolu i bedzie przedmiotem Komisji Skarg
Wnioskow i Petycji jak rownieZ najbliZszego posiedzenia Rady Powiatu.
26. Omowienie zaloieti do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian
uchwaly bud2etowej na 2020r oraz WPF
Skarbnik Powiatu p. R. KrzyZewska przedstawila zaloienia do projektu uchwaly
Rady Powiatu w sprawie zmian uchwaly budzetowej na 2020r oraz WPF.
Poinformowala, ze zmiany dot.:
- zwiekszenia dochodow budZetu powiatu o kwotc: 33 320 zi z tytulu wplywOw z
uslug realizowanych przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku,
- zwigkszenia wydatkow budZetu powiatu o kwotc: 33 320 zi z przeznaczeniem na
wydatki bieZ4ce Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku (podatek od
nieruchomogth).
Ponadto w ramach zatwierdzonego planu finansowego wydatkow budzetu
Powiatu Pultuskiego proponuje sic przeniesienia pomiedzy poszczegolnymi
podzialkami klasyfikacji budzetowej w 4cznej kwocie 114 348 zi, w tym:
* Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach - 24 552 zi,
* Srodowiskowy Dom Samopomocy - 9 736 zi,
* Starostwo Powiatowe - 80 060 zi
27. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budietowej na 2019r.

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale
Nr 241/2020 w sprawie zmian w uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na
rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
28. Podjccie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu
administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale
Nr 242/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadari z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadari zleconych odrebnymi ustawami.
29. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow
wprowadzonych w toku wykonywania budietu
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale
•

nr 243/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku
wykonywania budZetu.
30. Podpisanie protokolow posiedzenia Zarzgdu w dn. 30 i 31 grudnia 2019.
Zarzftd Powiatu podpisal protokoly posiedzenia Zarzftdu w dn. 30 i 31 grudnia 2019
31. Wolne wnioski
Zarzftd Powiatu postanowil wystqpie do Przewodnicz4,cego Rady o zwolanie Sesji
Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzftdzie
powiatowym.
Porz4dek posiedzenia:

•

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.
2. Przedstawienie porzOku Sesji.
3. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji.
4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budktowej Powiatu Pultuskiego na
rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
5. . Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego.
6. Zamkniecie Sesji.

Na tym protokol zakonczono.

Godzina zakonczenia posiedzenia 11.30

Protokolowala:
it/

hAs k/cz,

Podpisy czlonkow Zarzqdu Powiatu:
1. Jan Zalewski
2. Beata Joiwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Emilia Agata GAsecka
. ec:ij
5. Zbigniew Ksiczyk - zapoznaiem sig zprotokolem 17 9

