
Protoka nr c2°5----  /2018 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 28 maja 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanow4 zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo sie godz. 16.00 

• 
1. Zestawienia danych liczbowych z arkuszy organizacji podleglych szkot 

i placowek w roku szkolnym 2018/2019 (wg stanu na 22.05.2018) 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil zestawienie danych liczbowych z arkuszy organizacji 

podleglych szkol i placowek ogwiatowych w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu 

na dziefi 22 maja 2018r. w brzmieniu zaNcznika nr 3 do protokolu. 

PowyZsze zestawienie wyszczegolnia liczbe uczniow ogolem w jednostkach 

ogwiatowych powiatu, ktOra wynosi 1408 ()sob oraz liczbe oddzialow — 66, tj: 

- w LO im. P. Skargi w Pultusku — 380 uczniow w 13 oddzialach 

- w ZSZ im J. Ruszkowskiego w Pultusku — 538 uczniow w 20 oddzialach ( w 

• tym w szkolach dla doroslych — 124 uczniow w 5 oddzialach) 

- w ZS im. B. Prusa w Pultusku — 382 uczniow w 15 oddzialach 

- SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku — 108 uczniow w 18 oddzialach. 

Szczegolowa informacja stanowi zaNcznik nr 3 do protokolu. 

2. Omowienie spraw zwiqzanych z realizacjq inwestycji pn. „Budowa Sali 

gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pultusku" 

- wniosek firmy WALD-GLOB 

W zwivku z wnioskiem firmy WALD — GLOB Jan Radecki Sp. J. Zarzqd Powiatu 

wyrazil zgodc na zatrudnienie przez firms WALD GLOB podwykonawcy — 

„INVEST — BIURO" z Rzeszowa do realizacji czegci robot budowlanych, tj. 



dostawe i montaZ podlogi sportowej wykladzin. Podwykonawca spelnia warunki 

udzialu w postepowaniu o udzielenie zamOwienia publicznego zgodnie z art. 36ba 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamOwien publicznych, tj. przedloZyl 

wymagane dokumenty i ogwiadczenia pozwalajace na jego weryfikacje. 

Zarzad Powiatu zatwierdzil trek aneksu, jaki zostanie spisany ww. sprawie. 

Ponadto Zarzad zatwierdzil protokOl konicznoki na roboty zamienne polegajace 

na powiekszeniu powierzchni plyty boiska oraz zamiane trybun trzyrzedowych 

stalych na dwurzedowe stale, a trzeci rzad siedziska na konstrukcji wolnostojacej 

• oraz zamiane koszy z konstrukcji podwieszanej do sufitu na kosze podnoszone 

pionowo elektrycznie mocowane do gciany. Z przedloZonego kosztorysu robot 

zamiennych wynika, ze wprowadzenie tych robot the wplywa na zmiane 

wynagrodzenia Wykonawcy. Poza tym zmiany to the stanowia istotnych zmian od 

zatwierdzonego projektu budowlanego zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania infrastruktury 

technicznej dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku 

Zarzad Powiatu podjal uchwale nr 587/2018 w sprawie nieodplatnego przekazania 

infrastruktury technicznej dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku 

Zgodnie z uchwalq, Zarzad przekazal nieodplatnie, w uZytkowanie infrastrukture 

techniczna trwale zwiazana z nieruchomogcia, znajdujaca, sie na dzialce nr 392 ob. 

28 m. Pultusk o wartoki 1.213.075,68 zl, dla Domu Pomocy Spolecznej w 

Pultusku. 

4. Wniosek Klubu Honorowego Dawcow Krwi PCK o sfinansowanie 

zakupu 10 bluz z nadrukiem KLUB HDK PCK „Kropla Zycia" w 

Pultusku 

Zarzad Powiatu postanowil, ze temat omOwieniu na kolejnym posiedzeniu Zarzadu 

po uzyskaniu informacji nt. kosztOw zakup 10 bluz. 



5. Wniosek o dofinansowanie cyklu warsztatow artystycznych w 

Zambskach Kogcielnych 

W zwiftzku z organizacja cyklu warsztatow teatralnych, muzycznych, 

scenograficznych oraz dziennikarskich, w ktorych udzial wezmq, uczniowie szkO1 

ponadgimnazjalnych powiatu pultuskiego, Zarz4d Powiatu postanowil przeznaczyC 

1 500 zi na promocjq zdrowej, ekologicznej Zywnogci podczas ww. spotkan. 

Przewidywany termin warsztatow: 30 lipca — 12 sierpnia 2018r. w miejscowok: 

Zambski Kogcielne. 

6. Wniosek Miodziaowego Klubu Sportow Walki „KAN" Pultusk o 

• wsparcie finansowe. 

Zarz4d Powiatu postanowil o dofinansowaniu zakupu strojew sportowych dla 

Mlodzie2owego Klubu Sportow Walki „KAN" Pultusk, na ktorych zostanie 

zamieszczony napis „POWIAT PULTUSKI". 

Wysokok grodkow finansowych przeznaczonych na ww. cel. — 1000z1 

Wniosek Klubu dot. ww. sprawy stanowi zakcznik nr 5 do protokolu. 

7. Akceptacja warunkow do umowy na emisje obligacji 

Zarz4d akceptowal warunki emisji obligacji przedstawione przez PKO BP, tj. marZa 

0,85% ponad WIBOR6M i wysokok prowizji 21.200z1. 

Emisja obligacji na laczna kwotc 10 600 000 zl zostanie przeznaczona na: 

• - sfinansowanie planowanego deficytu bud2etu, w zwi4zku z realizac4 planowanych 

wydatkow inwestycyjnych w lacznej kwocie 7 480 000z1 

- splatc wczegniej zaciggniqtych zobowivan z tytulu emisji papierow 

wartogciowych oraz zaciggniqtych pozyczek i kredytow w lacznej kwocie 

3 120 000z1. 

Wykup obligacji zaplanowano nastgpujqco: 

Lata 2018 — 2019 — karencja 

Rok 2020 — 500 000z1 

Lata 2021 — 2016 po 1 500 000z1 

Rok 2027 - 1 100 000z1 
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• 

Godzina zakoriczenia posiedzenia — 17.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zar u Powiatu: 

1. Jan Zalewski. 

2. Beata .Jowiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Koziowska 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 	  

• 
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