
0  Protokot nr  (2/1  	/2018 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Patusku 

w dniu 21 czerwca 2018r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanow4 zalgczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 14.00 

1. Sprawa zwotania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o 

samorzgdzie powiatowym. 

Zarzqd Powiatu postanowil wystqpie do Przewodnicz4cego Rady o zwolanie Sesji 

Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie 

powiatowym z ni2ej podanym porzqdkiem obrad: 

1) Informacja nt. funkcy'onowania S pitala Powiatowego Gajda-Med. sp. 	o. o. 

w Puitusku 

2) Podj'cie uchwaY 7/ieniqAcej uchwale nr XL/ 24212018 Rady Powiatu iv pultusku 

dnia 14 cvrwca 2018r. w sprawie 7liany uchwaY bucketowej Powiatu Pultuskiego 

na rok 2018 NrXXXVII 218 / 2017 Rady Powiatu w Pultusku dnia 20 grudnia 

2017r. 

3) Podjecie pchwa?y w sprawie fistalenia wynagrocLzenia Staroso Puituskiego. 

4) Podjecie uchwaY w sprawie awarcia poro7mienia w sprawie realkagi adania 

polegaAcego na budoivie Omcasowej pocekalni autobusowej pomiedu Powiatem 

Pultuskim a GminaPultusk. 

5) Informag'a Wojewodkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warsawie 

Delegatura w Ciechanowie ckialalnofci monitoringowej i in.spekgjna na terenie 

powiatu pultuskiego w 2017r. 



6) Informacja o realkacji .adari pre IFojewookki Inspektorat Ochrony Raslin i 

Nasiennictwa w IFarsawie 	w Pultusku w 2017 roku. 

Projeko uchwal stanowiqalqc7ik nr 3 do protokolu. 

2. Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku dot. remontu 

pomieszczeri glusarni na dziele mechanicznym warsztat6w szkolnych 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku 

dot. remontu pomieszczen glusarni na dziele mechanicznym warsztatow szkolnych, 

ktory stanowi zalqcznik nr 4 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu postanowil, Ze sprawa ww. remontu zostanie rozpatrzona w 2019r. 

3. Wniosek LO im. P. Skargi w Puitusku dot. remontu pomieszczen. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Dyrektora LO im. P. Skargi w Pultusku o 

przeprowadzenie prac remontowych w szkole, poniewa2 aktualna szatnia, w zwiqzku 

z budowq Kali sportowej, zostanie zlikwidowana, zag nowe sale lekcyjne pozwolq 

dostosowae sic szkole do zwickszonej liczby uczniow. 

Wniosek stanowi zalaLcznik nr 5 do protokolu 

Zarzqd Powiatu postanowil, ze do ww. sprawy wrOci na kolejnym posiedzeniu 

Z arz qdu. 

4. Wolne wnioski. 

- ZarzftdPowiatu podje uchwalc nr 600/2018 w sprawie wyboru oferty i udzielenia 

dotacji na realizacjc w 2018r. zadania publicznego powiatu pultuskiego w zakresie 

powierzenia promocji, folkloru ziemi pultuskiej. 

W wyniku postcpowania konkursowego dokonano wyboru oferty zloZonej przez 

Stowarzyszenie „Puszcza Biala — Moja Mala Ojczyzna" na reazlaicjc zadania 

publicznego w zakresie promocji kultury , folkloru ziemi pultuskiej. Na realizacjc 

zadania zostanie udzielona dotacja w wysokoki 10.000zl. 



Podpisy czlonkow Zarz4 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

owiatu: 

Nat tym protokol zakoriczono. 

Godzina zakoticzenia posiedzenia: 15.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

3. Halina Zofia Banach 	  

4. Malgorzata Koziowska 	 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 
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