
Protokoi nr 	./2019 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 12 czerwca 2019r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowia zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo siq godz.8.30 

1. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku. 

W dn. 27 maja 2019r. opublikowano ustawc o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, w ktorej m.in.: uchylono art. 34a ust. 3 oraz art. 33 ust. 2b — 

mow4cy o tym, ze „Powiatowy urz4d pracy, udzielajqc bezrobotnemu pomocy (...) 

ustala dla bezrobotnego profit pomocy, oznaczajqcy wlagciwy ze wzglgdu na potrzeby 

bezrobotnego zakres form pomocy okreglonych w ustawie". 

Z uwagi na powy2sze, zachodzi koniecznok uchylenia zadania Centrum Aktywizacji 

Zawodowej o tregci „Realizacja zadania z zakresu ustalania profili pomocy dla osob 

bezrobotnych". 

• 
Zarzqd Powiatu podje uchwalq nr 110/2019 w sprawie zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Powiatowego Urzqdu Pracy w Pultusku. 

2. Wniosek Komendanta KPPSP o rozwaienie moiliwosci zioienia wniosku w 

programie pn. „Zapobieganie zagroieniom erodowiska i powainym 

awariom oraz usuwanie ich skutkow poprzez zakup sprzetu ratowniczego 
))oraz sfinansowanie wkladu wiasnego. 

W zwigzku z planowanym przez WFOSiGW w Warszawie uruchomieniem programu 

dofinansowania zakupu sprzctu i wyposazenia ratowniczego pod nazwq: „Zapobieganie 

zagrozeniom grodowiska i powaznym awariom oraz usuwanie ich skutkow poprzez 

zakup sprzqtu ratowniczego ", KP PSP zwrocila sie z progb4, o rozwaienie moZliwogci 



zalo2enia wniosku ww. programie oraz sfinansowania wkladu wlasnego w wysokoki 

3.300z1, co stanowi 10% wartoki przedsicwziccia. 

Zarzkd akceptowal przedstawiony wniosek, ktory stanowi zalkcznik nr 3 do protokolu. 

Zgodnie ze „szczegOlowymi zasadami udzielania dofinansowania", beneficjentem 

programu w imieniu KPPSP w Pultusku bcdzie Starostwo Powiatowe. 

Srodki pozyskane z Programu przeznaczone zostana, za zakup kolejnej partii 

nowoczesnych ubran specjalistycznych dla ratownikow. 

3. 	Informacja nt. zapytania Radnej E. Leszczyfiskiej dot. organizacji 

przewozu osob na terenie powiatu pultuskiego. 

Zarza,d Powiatu zapoznal sic z zapytaniem Radnej E. Leszczynskiej dot. organizacji 

• przewozu osob na terenie powiatu pultuskiego, w brzmieniu zalkcznika nr 4 do 

protokolu. 

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Wydzialu Komunikacji i DrOg poinformowal, ze 

Powiat Pultuski nie zawieral dotychczas um:5w na gwiadczenie uslug w zakresie 

przewozu osob. Do 31 grudnia 2019 r. zachowuja, wa2noge wydane przez Starostc 

Pultuskiego w 2018 r. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 litera e ustawy z dnia 6 wrzegnia 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz.58, ze zm.) zezwolenia na 

wykonywanie przewozow regularnych osob na liniach komunikacyjnych 

przebiegaja,cych w granicach powiatu pultuskiego. Starosta Pultuski dotychczas nie 

• 
ubiegal sic przyznanie dotacji na wsparcie transportu publicznego osob, gdyZ nie bylo 

takiej potrzeby ani mo2liwogci prawnych w tym zakresie. Ustawa z dnia 16 maja 2019r. 

o funduszu rozwoju przewoz6w autobusowych o charakterze u2ytecznogci publicznej. 

Ka2da forma wsparcia organizacji publicznego transportu osob, choeby w formie 

ustawowych doplat, zasluguje na uwage, dlatego tez stosowne wnioski bcdk kierowane 

do wojewody. Realizacja przewozow ()sob na trasie Pultusk — Nasielsk odbywa sic na 

podstawie zezwolen na wykonywanie przewozow regularnych osob na liniach 

komunikacyjnych wykraczajkcych poza obszar co najmniej jednego powiatu, 

wydawanych przez marszalka wojewodztwa w uzgodnieniu ze starostami wlagciwymi 

ze wzglcdu na planowany przebieg linii komunikacyjnej, dlatego tez ewentualne 

przedluzenie trasy wymaga zmiany zezwolenia, ktora mote dokonaa sic wyIacznie na 



wniosek przedsicbiorcy w tym zakresie. NaleZy zauwa2ye, ze taka zmiana mote 

kolidowae z rozkladem jazdy przedsicbiorcy, ktOry realizuje obecnie przewozy na trasie 

Nasielsk (miasto) — Nasielsk PKP, co z kolei mote stanowie podstawc do odmowy 

zmiany zezwolenia. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym: „do 

wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozow regularnych w krajowym 

transporcie drogowym dolacza sic zobowiazanie do zamieszczania informacji o 

godzinach odjazdow na tabliczkach przystankowych na przystankach", tym samym w 

gwietle obowiazujacych przepisow umieszczanie rozkladow jazdy autobusow 

obowiazek ten nalezy do przedsicbiorcow realizujacych przedmiotowe przewozy. 

Podobny zapis znajduje sic w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

• przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983, ze zm.), tj. — „przewoinik wykonujacy 

regularne przewozy osob jest obowiazany w szczegolnogci podaC do publicznej 

wiadomoki rozklad jazdy grodkow transportowych przez zamieszczenie informacji na 

wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkladzie jazdy". 

Wobec powy2szego Starogcie Pultuskiemu pozostaje monitowanie przedsicbiorcow 

o realizowanie tego obowiazku. 

4. Informacja nt. interpelacji Radnej E. Leszczytiskiej dot. podjccia dziatati 

zmierzakcych do poprawienia stanu drogi w m. Winnica. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z interpelacja zloZonaprzez Radnq p. E. Leszczynska dot. 

• 
podjccia dzialan zmierzajacych do poprawienia stanu drogi w m. Winnica — ul. 

Warszawskiej. Interpelacja stanowi zalacznik nr 5 do protokolu. 

Obecny na posiedzeniu Zarzadu, Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych poinformowal, 

ze poprawa odwodnienia ulicy Warszawskiej w Winnicy w ciagu drogi powiatowej nr 

1821W Zalesie Borowe-Powielin-Blcdostowo-Winnica-Gasiorowo planowana jest od 

dawana. Obecnie prowadzona jest inwestycja budowy kanalizacji deszczowej, ktorej 

zadaniem bcdzie odwodnienie dreg wojewodzkich, tj.: ul. Pultuskiej oraz Placu Jana 

Pawla II w Winnicy. Natomiast Zarzad Drog Powiatowych podejmuje starania, aby 

odwodnienie drogi powiatowej — ul. Warszawskiej, nastapilo jeszcze w biezacym roku, 

tuz po ukonczeniu budowy glownej magistrali kanalizacji. Przewidywany termin jej 

ukoticzenia to IV kwartal 2019 r. W styczniu 2019r. Zarzad Drog Powiatowych 



wyst4pil do Mazowieckiego Zarz4du Drog Wojewodzkich w Warszawie o wydanie 

zezwolenia na wkczenie ww. drogi do budowanego systemu odwodnienia drogi 

wojewOdzkiej, wraz ze zrzutem wod opadowych. Po uzyskaniu warunkow, od razu 

podjcto dzialania maj4ce na celu opracowanie projektu budowlano - wykonawczego i 

operatu wodnoprawnego odwodnienia nawierzchni drogi powiatowej. Powyisza 

dokumentacja zostanie przekazana do Zarz4du Drog w terminie do 30 czerwca 2019r. 

Kolejnym etapem bcdzie uzyskanie wszystkich niezbgdnych do wykonania inwestycji 

zezwoleti oraz jej realizacja, ktora traktowana jest priorytetowo. 

Zarzqd przyjaI przedstawiona, informacjq. 

5. Pismo mieszkaticow wsi Mory w sprawie zalewania 

• Zarzqd Powiatu zapoznal siq z pismem mieszkaiicow wsi Mory w sprawie zalewania 

dzialki. Pismo stanowi zalocznik nr 6 do protokolu. Dyrektor ZDP poinformowal, ze 

zgodnie z korespondencjq prowadzonq w sprawie w latach 2017 — 2018, Zarzod Dreg 

Powiatowych w Pultusku w roku 2017 zrealizowal zadanie regulacji wod opadowych z 

ich odprowadzeniem na wysokoki nieruchomoki, o ktorej mowa w pigrnie 

mieszkancow miejscowogci Mory. Prace wykonano zgodnie z decyzj4, nr 

258/D/NN/15 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 

dnia 5 maja 2015r., w ktorej udzielono Zarz4dowi Drog Powiatowych w Pultusku 

pozwolenia wodnoprawnego dla przebudowy ur4dzen wodnych. Ponadto w roku 2018 

w uzupelnieniu do powyZszego pozwolenia, wykonano pogiqbienie rowu przydroznego 
• 

od przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3409W na odcinku Klaski-Mory, wzdluz 

drogi gminnej prowadzacej do miejscowoki Obrcb. 

Zarzqd przyje informacjq. 

7. 	Informacja o wszczeciu procedury z amowien na opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej. 

Dyrektor Wydzialu Geodezji oraz Dyrektor Zarz4du DrOg Powiatowych przedstawil 

informacjq nt. wszczqcia procedury zamowien na opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej. Zarzad Powiatu po zapoznaniu siq z informacjq postanowil o wszczqciu 

procedury zamowieri na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczgcej 

wznowienia/ustalenia punktow i linii granicznych drogi publicznej kategorii powiatowej 



Nr 2422 W „Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Golymin Ogrodek" na odcinku o dlugoki 

okolo 3,81 km, polozonej w gminie Gzy w obrqbach ewidencyjnych: 

- Szyszki, oznaczonej jako dzialki ewidencyjne nr 41, 

- Begno, oznaczanej jako dzialki ewidencyjne nr 20,19 i 8 oraz na sporzadzenie 

dokumentacji z podzialu dzialki ewidencyjne nr 22, polozonej w obrqbie Begno, gmina 

Gzy w celu wydzielenia gruntow zajtych pod drogc powiatowa. 

8. 	Podjecie uchwaly w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia 

negocjacji. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc 

nr 108/2019 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia negocjacji. Do zadari 

• komisji nalezy przeprowadzenie negocjacji nabycia przez Powiat Pultuski prawa 

uzytkowania wieczystego nieruchomoki gruntowej stanowiacej wlasnoge Skarbu 

Panstwa polozonej w Pultusku obrqb 24, oznaczonej numerem dzialki 26/12 o 

powierzchni 	0,4059 ha oraz prawa wlasnogci budowli i urzadzen, znajdujacych sib 

na tej nieruchomogth (Kw Nr OS1U/00019661/3). 

9. 	Podjccie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na uzyczenie silnika. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc 

nr 109/2019 w sprawie wyraZenia zgody na uzyczenie silnika. W uchwale Zarzad 

powiatu wyrazil zgok na nieodplatne uzyczenie na czas nieoznaczony silnika 

• 
zaburtowego SUZUKI DF3OATL o nr fabrycznym 03003F-910949 stanowiacego 

wlasnok Powiatu Pultuskiego na rzecz Spolecznej Stray Rybackiej w Pultusku z 

przeznaczeniem na realizacj zadan Spolecznej Stray Rybackiej. 

10. Informacja nt. poczekalni autobusowej. 

W zwiazku z otrzymaniem decyzji na u#tkowanie budynku poczekalni autobusowej w 

Pultusku zachodzi koniecznoge zabezpieczenia grodkow finansowych na bie2ace 

funkcjonowanie obiektu. Szacunkowe koszty utrzymania poczekalni (10 10 czerwca do 

31 grudnia br.) wynosza ok. 68.000z1. Szczegolowa informacja stanowi zalacznik nr 7 

do protokolu. 

Zarzad Powiatu postanowil wystapiC do Rady Powiatu o wyraienie zgody na 

zabezpieczenie grodkow finansowych w ww. wysokoki. 



Nastqpnie Dyrektor Wydzialu Organizacji i Nadzoru poinformowala, ze majac na 

wzglcdzie realizacjc zadania polegajacego na budowie poczekalni autobusowej oraz 

koniecznoge dalszego bieZacego utrzymania przez powiat wybudowanego obiektu, 

przedstawila propozycjq zmiany uchwaly nr 41/246/2018 Rady Powiatu w Pultusku z 

dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania 

polegajacego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomicdzy Powiatem 

Pultuskim a Gmina Pultusk". Zmiana dot. przekazania poczekalni autobusowej w 

administrowanie podmiotowi zewiNtrznemu , tj. Szpitalowi Powiatowemu sp. z o.o. w 

Pultusku , ktorej prezesem jest p. B. Mossakowski. Administrowanie obiektu jest 

niezbOne w celu dalszego zapewnienia osobom korzystajacych z komunikacji 

• publicznej o zasicgu ponadgminnym odpowiednich warunkow oczekiwania na 

polaczenia autobusowe. Istotnym elementem jest rownieZ bieZace nadzorowanie, 

utrzymanie porzadku i dbaloge o mienie. Projekt uchwaly zostal przekazany 

Burmistrzowi Miasta Pultusk. 

Zarzqd przyjal informacjq. Po dokonaniu uzgodnien z Gmina, Pultusk , sprawa bcdzie 

przedmiotem Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

11. Wniosek PCPR dot. wraenia zgody na moiliwoge dalszego 

kontunuowania zajee w grodowiskowym Domu Samopomocy w Serocku. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek dotyczacy wyraZenia zgody na 

• 
moAiwoge dalszego kontynuowania zajge w Srodowiskowym Domu Samopomocy w 

Serocku, uczestniczki zamieszkalej w Trzepowie gm. Pokrzywnica. Wniosek stanowi 

zalacznik nr 8 do protokolu. 

12. Informacja nt. uzyskania dofinansowania z „Programu wyrownywania 

roinic miedzy regionami III" obszar B i D. 

Zarzad Powiatu zapoznal siq z informacja Panstwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb 

Niepelnosprawnych nt. otrzymanego dofinansowania na realizacjc projektOw 

zgloszonych w 2019r. przez jednostki samorzadu terytorialnego tj.: 

- projekt pn. „Likwidacja barter transportowych (zakup dziewicciomiejscowego 

samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu °sob niepelnosprawnych, w 



tym dwOch na wozkach inwalidzkich, dla SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku)", ktOry 

uzyskal dofinansowanie w wysokoki 80 000,00z1. 

Lftczna wartoge zadania to 199 960z1. Koniecznok zabezpieczenia grodkow wlasnych 

to — 119.960z1 

- projekt pn. „Likwidacja barter transportowych na terenie powiatu pultuskiego- zakup 

autobusu 10-cio i wiccej miejscowego dostosowanego do przewozu os6b 

niepelnosprawnych" dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku, kt6ry 

uzyskal dofinansowanie w wysokoki 203 806,00z1. Lqczna wartoge zadania to 

291.152z1. Koniecznoge zabezpieczenia grodkow wlasnych powiatu to 87.346z1 

Zarzad Powiatu przyje informacjc i postanowil wystqpie do Rady Powiatu o wyraenie 

4111 	zgody na zabezpieczenie wkladu wlasnego powiatu na realizacjc projektOw. 

Pisemna informacja stanowi za4cznik nr 9 do protokolu. 

13. Wniosek Puttuskiego Klubu Wodniakow o pomoc finansow4 przy 

organizacji imprezy muzycznej pn. „Rozepiewana Zatoka". 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Prezesa Pultuskiego Klubu Wodniakow 

dot. wsparcia finansowego przy organizacji imprezy muzycznej pn. „Rozgpiewana 

Zatoka". Wniosek stanowi zalqcznik nr 10 do protokolu. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal ww. wniosek, przeznaczajac 600z1 (slownie: 

szegeset zlotych ) na sfinansowanie wydatkow rzeczowych zwiazanych z organizacja 

• 
ww. imprezy. 

14. Wniosek Stowarzyszenia „Wspolnota Polska" oraz Dyrektora Domu 

Polonii w Pultusku o wsparcie Festiwalu „Polski Rock" 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem dotyczqcym wsparcia wydarzenia 

muzycznego, ktOre odbcdzie sic w Domu Polonii w Pultusku w Amfiteatrze im. 

Krzysztofa Klenczona w terminie 29-30 czerwca 2019r. Zarzad Powiatu podziela 

inicjatywc jednak nie ma moAiwogci pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

Wniosek stanowi za4cznik nr 11 do protokolu. 

15. Wniosek Stowarzyszenia „Wspolnota Polska" o dofinansowanie pobytu 

na terenie Powiatu Puttuskiego w okresie wakacji dzieci i mtodziei 



pochodzenia polskiego glownie z Kresow Wschodnich w ramach projektu „Lato 

z Polsk4-2019". 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Stowarzyszenia „Wspolnota Polska" dot. 

dofinansowania pobytu na terenie Powiatu Pultuskiego w okresie wakacji dzieci i 

mlodzieZy polskiego pochodzenia glownie z Kresow Wschodnich dawnej 

Rzeczypospolitej Polskiej: Ukrainy, Bialorusi, Rosji i Litwy w ramach projektu „Lato z 

Polska - 2019".Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal ww. wniosek, przeznaczajac 

1.500z1 na sfinansowanie wydatkow rzeczowych (w tym usluga cateringowa) 

zwiftzanych z organizacja pobytu na terenie Powiatu Pultuskiego dzieci i mlodziey w 

ramach projektu „Lato z Polska — 2019" 

• Wniosek stanowi zalacznik nr 12 do protokolu. 

16. Pismo Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego dot. moiliwoeci ztoienia 

wniosku w ramach XX edycji Konkursu Nagroda Marszalka Wojewodztwa 

Mazowieckiego. 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu z informacja Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego 

dot. moZliwoki zlolenia wniosku w ramach XX edycji Konkursu Nagroda Marszalka 

Wojewodztwa Mazowieckiego, postanowil zglosiC do Nagrody kandydature Haliny 

Witkowskiej- tworczynic ludowa, propagatorke folkloru i kultury Ziemi Kurpiowskiej 

w tym terenu Puszczy Bialej. 

18. Wniosek SOSW o wyraienie zgody na prowadzenie dziatalnoeci w okresie 

ferii letnich. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Specjalnego Ogrodka Szkolno-

Wychowawczego dotyczacy wyrazenia zgody na prowadzenie dzialalnoki w okresie 

ferii letnich. Wniosek stanowi zalacznik nr 13 do protokolu. 

19. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu 

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

grudnia 2018 r. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc 

nr 105/2019w sprawie zmian w uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. 



20. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadafi z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc 

nr 106/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzqdowej oraz innych zadari zleconych odrcbnymi ustawami. 

21. Podjvcie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql uchwalc 

nr 107/2019 w sprawie zmian planow dochodow i wydatk6w wprowadzonych w toku 

wykonywania budzetu. 

• 22. Ornowienie zaloien do projektow uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

zmian budietu powiatu oraz WPF. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z informacja path Skarbnik nt. zaloen do projektow 

uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian bu&etu powiatu oraz WPF w brzmieniu 

zahicznika nr 14 do protokolu. 

23. Ustalenie tematyki VIII Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

Zarzqd Powiatu ustalil tematykc VIII Sesji Rady Powiatu w Pultusku i postanowil o 

zloeniu wniosku do Przewodniczqcego Rady Powiatu o zwolanie VIII Sesji Rady 

Powiatu. Wniosek o zwolanie sesji stanowi zalqcznik nr 15 do protokolu. 

• 
24. Wolne wnioski. 

1) Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja Dyrektora Srodowiskowego Domu 

Samopomocy w Pultusku dotyczqcq zamkniccia Domu w dniach 11.07.2019r.-

25.07.2019r. w zwiazku z przerwa wakacyjna. Pismo stanowi zalqcznik nr 16 do 

protokolu. 

2) Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Dyrektora Liceum 

OgOlnoksztalcqcego im. P. Skargi w Pultusku o dofinansowanie realizacji projektu 

edukacyjnego skladajqcego sic z kilku przedsicwzicC m.in. wystawy „Rzeczpospolita 

utracona" udostcpnionej przez Instytut Pamicci Narodowej, realizacji projektu 

„Takich dni historia the zapomina", X Powiatowego Konkursu Piegni Patriotycznej 

„Piegn ujdzie 



Zarzad zapoznal sic z kosztami realizacji projektu edukacyjnego i postanowil o 

przeznaczeniu 500z1 na X Powiatowy Konkurs Piegni Patriotycznej (zgodnie z 

„Planem wydarzeii...") oraz 1600z1 na pozostale przedsicwziccia objete projektem — 

Srodki finansowe zostana zabezpieczone w ramach „Planu wydarzeri" w wyniku 

dokonanych przesunice grodkow. 

Wniosek Dyrektora LO stanowi zalqcznik nr 17 do protokolu. 

3) Zarzqd Powiatu zapoznal sic z informacjq dotyczaca realizacji przez z Dom 

Pomocy Spolecznej w Obrytem zadania pn. „remont podlOg z wymiana diwigu 

osobowego w Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem" w ramach dofinansowania 

robot budowlanych w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

• budowlane, dotyczqcych obiektow sluZqcych rehabilitacji w zwiqzku z potrzebami 

niepelnosprawnych z wyjgkiem rozbiorki tych obiektow ze grodkow Paristwowego 

Funduszu Rehabilitacji 0s6b Niepelnosprawnych przekazanych Samorzqdowi 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql uchwalc 

nr 111/2019 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do realizacji zadania oraz 

powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamOwienia 

publicznego. 

4) Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem o dofinansowanie wakacyjnych 

warsztatow artystycznych dla dzieci i mlodzieZy w Zambskach Kokielnych. 

W zwiazku z organizacja cyklu warsztatow teatralnych, muzycznych, scenograficznych 

oraz dziennikarskich w ramach projektu „Co w trawie piszczy", w ktorych udzial 

wezmq uczniowie szkOl ponadgimnazjalnych powiatu pultuskiego, Zarzqd Powiatu 

postanowil przeznaczye 2000z1 z1 na pokrycie koszt6w wyZywienia 6 wolontariuszy 

oraz 4 instruktorOw artystycznych prowadzqcych warsztaty w ramach ww. projektu. 

Przewidywany termin warsztatow: 8 lipca — 21 lipca 2019r. w miejscowoki Zambski 

Kogcielne. 

Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi zalqcznik nr 18 do protokolu. 

5) Zarzad Powiatu ustalil, Ze18 czerwca 2019r. odbcdzie sic uroczyste otwarcie 

poczekalni autobusowej. 



• 

Godzina zakonczenia posiedzenia -11.00 

Protokolowala: 

M. Laskowska 

Pod 	c ionkow Zarry.du Powi 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Gftsecka 	)62- 

5. Zbigniew Kskyk 	  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

