
Protokot nr 	/2018 
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 19 czerwca 2018r. 

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 rozpoczglo sib godz. 14.00 

1. Wniosek SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku o wyraienie zgody na 
prowadzenie dzialalnoki w okresie ferii letnich. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku o 

wyraZenie zgody na prowadzenie dzialalnoki w okresie ferii letnich. Wniosek stanowi 

zalacznik nr 3 do protokolu. 

2. Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku o udzielenie wsparcia 

finansowego na realizacje zadania „Pro — Patria — Ruszkowiacy w holdzie 

niepodleglej" 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oglosilo program „Wolno§C, Godnok, 

NiepodleglogC" w ramach ktorego Zesp61 SzkOl Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w 

Pultusku opracowal projekt pn. „Pro — Patria — Ruszkowiacy w holdzie niepodleglej" w 

roku szkolnym 2018/2019. Projekt obejmuje szereg dzialan, majacych na celu uroczyste 

gwktowanie obchodOw stulecia odzyskania niepodlegloki przez Polska. 

Wnioskowana do MEN kwota wsparcia finansowego 10.000zI, wklad wlasny powiatu —

the mniej niz 20%, co stanowi 2.000zl w ramach planu finansowego ZSZ im. J. 

Ruszkowskiego w Pultusku. 

Grupa_ odbiorcOw projektu sa_ przede wszystkim uczniowie ZSZ a take lokalna 

spolecznok. 

Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal przedloZony projekt., ktory stanowi za4cznik 

nr 4 do protokolu. 

3. Sprawa Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku 

Temat zdjm z porzadku Zarzadu. 

4. Pismo Burmistrza Puttuska dot. budowy poczekalni autobusowej 

Dyrektor Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomokiami poinformowala, ze do 

Gminy Pultusk przekazano do podpisu porozumienie w sprawie realizacji zadania 

polegajqcego na budowie poczekalni autobusowej. 

W odpowiedzi przekazano pismo informujace, Ze w przypadku realizacji zadania 

polegajacego na budowie tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, porozumienie 

the mote by6 podpisane w przeslanym brzmieniu. Na najbliZszej Sesji Rady Miejskiej 



zostanie podjcta stosowna uchwala wprowadzajftca zmiany w przedmiotowym 

porozumieniu. Pismo stanowi zakcznik nr 5 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu przyje informacjc i postanowil, ze po uzyskaniu porozumienia, o ktOrym 

mowa wyzer, temat zostanie skierowany na Sesjc Rady Powiatu. 

5. Wniosek DPS w Pultusku o nieodplatne przekazanie kuchni gazowej na 

rzecz SOSW w Pultusku 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w 

Pultusku o wyraenie zgody na nieodplatne przekazanie kuchni gazowej z piekarnikiem 

na rzecz Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku. Wniosek stanowi 

zakcznik nr 6 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu, ickialcyqc na podstawie uchwaY Nr 572/2014 Zar*u Powiatu w Pultusku 

dnia 13 packiernika 2014r. w sprawie Regulaminu gospodarowania skladnikami meyqtku ruchomego 

powiatu, wyrazil zgodc na powyisze dzialanie. 

Sprawc przedstawila Dyrektor Wydzialu Organizacji i Nadzoru. 

6. Sprawa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pultusku 

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodc na wprowadzenie rob6t dodatkowych przy realizacji 

zadania „Budowa sail gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pultusku", polega4cych na 

zwickszeniu podsypu pod posadzki, wyrOwnanie terenu, wykonanie podkonstrukcji 

montaiu plyt podsufitowych. Zwickszenie wynika z koniecznogd wykonania robot 

niezbcdnych do prawidlowego wykonania robot podstawowych i nieprzewidzianych na 

etapie udzielenia zamowienia. Wysokoge grodkow niezbcdnych na roboty dodatkowe to 

169.000z1. Zgodnie z wnioskiem wykonawcy i Inspektora Nadzoru, Zarzqd Powiatu 

wyrazil zgodc na wydluenie terminu realizacji zadania do 30 wrzegnia 2018r. 

7. Podjccie uchwaly w sprawie upowainienia dwoch cztonkow Zarz4du 

Powiatu do czynnogci prawnych zwigzanych z emisjg obligacji uchwaly w 

sprawie upowainienia 

Z=40 Powiatu podj41 uchwalc nr 598/2018 w sprawie upowaznienia dwoch czionkOw 

Zarzadu Powiatu do czynnoki prawnych zwivanych z emisjg obligacji. 

8. Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzgdu 17 i 28 maja, 5 czerwca 2018r. 

Zarz41 Powiatu przyje protokoly posiedzenia Zarzqdu 17 i 28 maja, 5 czerwca 2018r. 

9. Wolne wnioski. 

- Zarz4d Powiatu podje uchwalc nr 599/2018 w sprawie przekazania sprzctu 

zakupionego w ramach projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i 

alarmowania powiatu pultuskiego" wspOlfinansowanego z RPO WO na lata 2014 — 2020. 

Sprzct przekazano Gminie: Obryte, Pokrzywnica i Pultusk. Lqczna wartok przekazanego 

sprzctu 485124,92z1 



3. Halina Zofia Banach 	  

4. Malgorzata Kozlowska. 	 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 

Podpisy czlonkow Zarz4du 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 

wiatu: 

Nat tym protok61 zakonczono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia: 15.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 
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