
Protokot nr .23  /2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 24 kwietnia 2019r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowift zaiftczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Wicestarosta Pultuski — Beta Joiwiak 

3. Posiedzenie rozpoczelo sie godz.17.00 

1. Informacja nt. funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. 

- zatwierdzenie aneksu nr 2 do umowy najmu oraz odplatnego 

administrowania z dnia 10 maja 2017r. 

Zarzkd Powiatu zatwierdzil aneks nr 2 do umowy najmu oraz odplatnego administrowania 

z dnia 10 maja 2017r. w brzmieniu zalkcznika nr 3 do protokolu Zmiana umowy, o ktorej 

mowa wyZej, dot. 57 ust. 1 w zakresie wysokoki czynszu jaki Powiat Pultuski 

zobowikzuje sie placid Szpitalowi Powiatowemu w Pultusku sp. z o.o. z tytulu korzystania 

z nieruchomok poloZonej w Pultusku przy ul. Math Sklodowskiej Curie 11, na potrzeby 

siedziby Starostwa Powiatowego. Wysokok ustalonego czynszu miesiecznego jest o ok. 

3.000z1 wyZsza i po zmianie wynosi ok. 12.800z1 netto. 

Zmiana wysokoki czynszu wynika z potrzeb spolki jak rownieZ z faktu, ze w 2018r. kwota 

• stawki czynszu the byla uaktualniana. Stad propozycja zmiany stawki czynszu za 1m2  z 

3,97z1 netto na stawke ok. 5z1, tj. wzrost o 30%. Z rozeznania na rynku lokalnym wynika, 

ze stawki czynszu na terenie powiatu pultuskiego ksztaltujk sie na poziomie od 16z1/1m2  

do 50 z1/1m2  (w zaleZnogci od standardu i lokalizacji).Wynajmowany od SpOlki lokal 

posiad dobry standard techniczny. 

Pozostale warunki umowy the ulegajk zmianom. 

- informacja wyceny przez rzeczoznawce stanu technicznego samochodu 

marki Volkswagen T4. 

Prezesa Zarzkdu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. poinformowal o pigmie Szpitala 

Powiatowego Gajda — Med. sp. z o. o. dot. usuniecia ze stanu pojazdu marki 

VolkswagenT4 z 2000r., ze wzgledu na zly stan techniczny. 



Pismo stanowi za4cznik nr 4 do protokolu. 

Prezes poinformowal, ze dokona wyceny ww. pojazdu i wystawi na sprzeda. 

Zarz4d Powiatu przyje informacjc. 

2. Wniosek Wojta Gminy Pokrzywnica o dofinansowanie Rejonowego 

Turnieju Bezpieczetistwa Ruchu Drogowego 

Zarzd Powiatu zapoznal sic z informacja WOjta Gminy Pokrzywnica nt. organizacji 

Rejonowego Turnieju Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej w 

Dzier2eninie przy wspoludziale Ogrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie i Komendy 

Powiatowej Policji w Pultusku oraz wnioskiem o dofinansowanie przedsicwziccia w 

ktorym udzial zadeklarowalo 200 °sob. Wniosek stanowi za4cznik nr 5 do protokolu. 

• Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek, przeznaczajac 1000z1 na zakup nagrod 

dla uczestnikow Turnieju. 

3. Wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Winnica o 

pomoc w organizacji XV Ogolnopolskiego Turniej Dziewczgt rocznik 2005 

o Puchar Przyjacia Pilko Rccznej w Winnicy. 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z informac4 Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Lider Winnica nt. organizacji XV Ogolnopolskiego Turniej Dziewczg rocznik 2005 o 

Puchar Przyjaci61 Pilko Rccznej w Winnicy (przewiduje sic udzial 14 zespolow z calej 

Polski, czyli ok. 200 zawodniczek) oraz progbq Klubu o udzielenie pomocy finansowej na 

zakup koszulek dla zawodniczek Turnieju. Pismo stanowi zlqcznik nr 6 do protokolu. 

Zarz4d Powiatu majgc na wzglcdzie promocjc powiatu pultuskiego, pozytywnie 

zaopiniowal wniosek Klubu, przeznaczajac kwotc 500z1 na ww. cel. 

rodki finansowe zostan4, zabezpieczone w ramach Kalendarza zawodow sportowych w 

okresie II semestr roku szkolnego 2018/2019. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 78/2019 w sprawie zmian uchwaly bud2etowej 

Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 19 

grudnia 2018 r. 



5. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu 

administracji rzgdowej oraz innych zadati zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 79/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z 

zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkOw 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 80/2019 w sprawie zmian planow dochodow i 

wydatkow wprowadzonych w toku wykonywania budZetu. 

7. Podjecie uchwaty w sprawie upowainienia dwoch cztonkow Zarz4du 

Powiatu. 

Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 81/2019 w sprawie upowaZnienia dwoch czIonkow 

Zarzadu Powiatu do czynnoki prawnych zwiazanych z emisja. obligacji Powiatu 

Pultuskiego. Do powy2szych czynnoki zostali upowa2nieni Starostwa Pultuski - Jan 

Zalewski i Wicestarosta Pultuski — Beata Joiwiak. 

8. Wolne wnioski 

1) 19 maja 2019r. w Pultusku odbeda sic Powiatowo-Gminne Obchody Dnia 

StraZaka z udzialem przedstawicieli wladz: wojewodzkich, samorzadu powiatowego 

i gminnego oraz slu2b mundurowych — policji, wojska, LasOw Panstwo-wych. 

Wobec powyZszego Zarzad Powiatu, po zapoznaniu sic z informacja, Prezesa • 

	

	Zarzadu Oddzialu Miejsko — Gminnego Zwiftzku OSP RP w Pultusku nt. 

organizacji uroczystoki, postanowil przeznaczyC 3000z1 na sfinansowanie 

poczcstunku dla uczestnikow uroczystoki. 

2) Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

oceny zasobow pomocy spolecznej w powiecie pultuskim za rok 2018 i postanowil 

o skierowaniu ww. dokumentu na posiedzenia komisji i sesjc Rady Powiatu. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia -18.00 



Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Pod is czlonkow Zarz Al,„ Pooa 

• k  I 	  

3. Halina Zofia Banach ... 	vd ~QIU/G14 	 

4. Emilia Agata Gvecka. 

5. Zbigniew KskZyk 

• 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JOiwiak 
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