Protokol nr J ./2019
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 3 stycznia 2019r.
1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanow4 za4czniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczOo sib godz. 13.30
1. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia upowainienia Dyrektorowi
Zarz4du Drog Powiatowych w Pultusku do zalatwiania spraw
vvynikajqcych z przepisow o drogach publicznych.
Zarzad Powiatu podje uchwak nr 34/2019 w sprawie udzielenia upowaZnienia
Dyrektorowi Zarzadu Drog Powiatowych w Pultusku do zalatwiania spraw
wynikajqcych z przepisow o drogach publicznych.
Zmiana zwigzana jest z zatrudnieniem p. Mariusza Kowalewskiego na stanowisku
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych.
2. Podjecie uchwal zmieniaj4cej uchwa4 w sprawie udzielenia StaroAcie
Pultuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
•

upowa2nienia do skladania oAwiadczeti woli w sprawach maktkowych.
Zarzftd Powiatu podj4.1 uchwak nr 35/2019 zmieniaj4c4, uchwak w sprawie
udzielenia Starogcie Pultuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek
organizacyjnych upowaZnienia do skladania ogwiadczeri woli w sprawach
majgkowych.
Zmiana zwiazana jest z zatrudnieniem p. Mariusza Kowalewskiego na stanowisku
Dyrektora Zarz4du Drog Powiatowych.

3. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania podleglym jednostkom
informacji o ostatecznych kwotach dochodow i wydatkow oraz
wysokoki dotacji i wptat do budietu
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc nr
36/2019 w sprawie przekazania podleglym jednostkom informacji o ostatecznych
kwotach dochodow i wydatkow oraz wysokoki dotacji i wplat do bu&etu
4. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia planu finansowego zadafi z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak nr
•

37/2019 w sprawie przyjcia planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzftdowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami
5. Podjvcie uchwaly sprawie przekazania uprawniefi kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu do zaciggania zobowiqzati wynikakcych z
wieloletniej prognozy finansowej powiatu pultuskiego
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq nr
38/2019 w sprawie przekazania uprawnien kierownikom jednostek organizacyjnych
powiatu do zaci4gania zobowiqzan wynikajqcych z wieloletniej prognozy finansowej
powiatu pultuskiego.
6. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania uprawniefi jednostkom

•

organizacyjnym powiatu do zaciqgania zobowiqzafi z tytulu umow, ktOrych
realizacja w roku budietowym i latach nastepnych jest niezbedna dla
zapewnienia ciggioeci dziaiania jednostki i z ktorych wynikajqce platnoki
wykraczaj4 poza rok bud2etowy
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak nr
39/2019 w sprawie przekazania uprawnien jednostkom organizacyjnym powiatu
do zaciagania zobowivan z tytulu um6w, ktorych realizacja w roku bud&towym i
latach nastcpnych jest niezbcdna dla zapewnienia cigglogci dzialania jednostki i z
ktorych wynikajace platnoki wykraczaja poza rok bud2etowy.

7. Wolne wnioski
Zarzad Powiatu akceptowal wystapienie o przyznanie grodkow PFRON na realizacjc
programu „Zajecia klubowe w Warsztatach Terapii Zajeciowej". Podmiot
prowadzacy WTZ to Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego „JAN — POL" Razem
zaopatrzenie na dofinansowanie wynosi 152.700z1

Przerwa w obradach
posiedzenie Zarzqdu zostato wznowione po sesji Rady Powiat
o godz. 15.40

8. Podjecie uchway w sprawie zmian planu dochodow i wydatkOw
wprowadzonych w toku wykonania budietu
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjq Uchwale nr
40/2019 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku
wykonania budzetu.
9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek
organizacyjnych powiatu do zaciqgania zobowiqzan wynikajqcych z
realizacji przedsiewziee objetych wieloletniq prognozq finansowq powiatu
pultuskiego
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednogIcAnie podje Uchwale nr
41/2019 w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek organizacyjnych
powiatu do zaciagania zobowiazan wynikajacych z realizacji przedsiewzieC objetych
wieloletnia prognoza finansowa powiatu pultuskiego

Na tym protokol zakonczono.

Godzina zakonczenia posiedzenia 16.15.
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