Protoka nr Lie ./2019
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 27 wrze4nia 2019r.

1. Lista obecnogci i porzftdek posiedzenia stanowia zal4czniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30

1. Sprawa przyznania dofinansowania do wypoczynku dziecka
przebywajqcego w rodzinie zastepczej na terenie m. st. Warszawy.
Zarz41Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
przebywajftcego w rodzinie zastcpczej oraz stanowiskiem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pultusku w przedmiotowej sprawie.
Zarz44 przychylil sic do wniosku Dyrektora PCPR o przyznanie dofinansowania w
kwocie 350z1.
Pisma stanowiace przedmiot sprawy - za4cznik nr 3 do protokolu.
2. Wniosek PCPR o zaakceptowanie zmian w planie wydatkow
finansowych na 2019r. dot. WTZ
Zarz41 Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie o zmianc w planie finansowym wydatkow finansowych na 2019r. dot.
dzialalnogci Warsztatow Terapii Zajcciowej w 8wieszewie dzialajacych przy
Stowarzyszeniu Wsparcia Spolecznego „Jan-Pol". Zmiany wynikajq z aktualnych
potrzeb oraz podyktowane sq, m.in. zakupem samochodu do przewozu uczestnikow
WTZ, na ktory dofinansowanie pozyskano z PFRON. Plan wydatkow WTZ w
Swieszewie po zmianie wynosi 790.934z1.
Wniosek stanowi zalacznik nr 4 do protokolu.

3. Akceptacja stanowiska w przedmiocie ustalenia kosztow
przechowywania pojazdow na parkingu strzeionym prowadzonym
przez p. Boiene Labede
Sprawa zwivana z usuwaniem pojazdow z drogi oraz przechowywania ich na parkingu,
zostala szczegolowo omowiona na posiedzeniu Zarzadu w dniu 11 wrzegnia 2019r.
Zarzftd Powiatu akceptowal przygotowane stanowisko w przedmiocie ustalenia
kosztow przechowywania pojazdow na parkingu strzeonym prowadzonym przez p.
Boene Labede, w brzmieniu za4cznika nr 5 do protokolu.
4. Wniosek Srodowiskowego Domu Samopomocy dot. zakupu garaiu dla
zakupionego autobusu
Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Pultusku dot. przeznaczenia grodkow finansowych w wysokoki
4.000z1 na zakupu garaZu na potrzeby nowo zakupionego autobusu dla ww. jednostki.
PowyZsza sprawa bedzie przedmiotem najbliZszej Sesji Rady Powiatu.
Wniosek stanowi zalacznik nr 6 do protokolu.
5. Omowienie spraw dot. drog powiatowych
Zarzqd Powiatu w obecnoki Dyrektora Zarzftdu Drog Powiatowych ornowil sprawy
dot. realizacji zadan na drogach powiatowych, m.in. odniosl sie do wnioskow
zgloszonych na ostatniej Sesji Rady, tj. m.in.
- do sprawy postepu prac planowanej przebudowy ulicy Bartodziejskiej w Pultusku —
wniosek o pisemna informacje zglosila Radna K. Estkowska.
Powiat Pultuski wspolnie z Gmina Pultusk, ktora jest Liderem przedsicwziccia,
realizujft inwestycje przebudow ulic w miegcie Pultusk pn.: Kompleksowa poprawa
warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku.
Na chwile obecn4, wykonana jest dokumentacja przebudowy ulicy Bartodziejskiej wraz
z jej odwodnieniem kanalizac4 deszczowq, oraz korygowany kosztorys inwestorski,
uwzgledniajacy podzial kosztow kwalifikowalnych (bekcych kosztami refundowanymi
przez Marszalka Wojewodztwa) i niekwalifikowalnych (bekcych kosztami po stronie
Powiatu). Wartoge lqczna kosztorysu inwestorskiego, uwzgledniajqcego bran
drogowa,, sanitark i przebudowe kolizji energetycznych ustalona jest na kwote
3.472.820,88z1, uwzgledniajaca, koszty kwalifikowalne na poziomie ok. 900.000z1.

Po ostatecznym zatwierdzeniu kosztorysow inwestorskich i wprowadzeniu do
bucl2etow Powiatu i Gminy na rok 2020 zadan wiasnych, Urzqd Miasta i Gminy w
Pultusku uruchomi postepowanie przetargowe na realizacje wszystkich zadan, m.in. i
przebudowy ulicy Bartodziejskiej z realizacja w roku 2020.
6. Pismo mieszkaticow osiedla Bialowiejska w Pu1tusku dot.
uwzglednienia w planach modernizacyjnych ulicy Bialowiejskiej
wnioskowanych rozwiqzati i instalacji.
Zarzftd Powiatu zapoznal sie z pismem mieszkancow osiedla Bialowiejska w Pultusku
w brzmieniu zalacznika nr 7 do protokolu oraz z wyjagnieniami zio2onymi w sprawie
przez Dyrektora Zarzftdu Drog Powiatowych.
Powiat Pultuski posiada wane pozwolenie na budowe, na podstawie ktorego
wykonano budowe mostu w m. Bialowiea i rozbudowe drogi powiatowej nr 3431W
na odcinku od m. Bialowiea do granicy m. Pultusk. W ramach ww. pozwolenia
realizowana bedzie rozbudowa ww. drogi na dalszym odcinku tj. od granicy miasta
Pultusk ul. Bialowiejskiej do skrzy2owania z ul. Zielona Dro2ka. Przedmiotowa
dokumentacja projektowa nie przewiduje budowy kanalu technologicznego, ani
przebudowy sieci energetycznej. PodkregliC nale2y, 2e ogwietlenie wszystkich drog
publicznych nale2y do zadan wiasnych gminy. Ponadto dokumentacja przewiduje
budowe chodnika jednostronnego, koriczac go na wysokoki przepustu pod drop.
powiatowft na ostatnich zabudowaniach. Wykonanie dodatkowego odcinka chodnika
bedzie wymagalo wykonania dokumentacji zamiennej oraz bedzie uzale2nione od
pozyskania dodatkowych nakladOw finansowych, niezbednych do jego realizacji.
Niemniej Zarzad postanowil, 2e bedzie czynil starania, aby w ramach wykonania
rozbudowy drogi wykonae dodatkowy chodnik od miejsca jego projektowanego
zakonczenia do wysokoki osiedla Bialowiejska 84a —e.
7. Petycja Radnego Gminy Swiercze dot. remontu drogi na odc.
Kowalewice WtoAcianskie — Ostrzeniewo — Go/0k"
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z petycjg, zio2on4. przez Radnego GminyN,viercze
p. D. Siemborskiego oraz mieszkancow miejscowogci: Kowalewice, Ostrzeniewo,
Chmielewo, Brodowo, Stpice, Prusinowice oraz Swiercze o remont drogi powiatowej

Kowalewice Wlogciariskie — Ostrzeniewo — Gokbie. Petycja stanowi za4cznik nr 8
do protokolu.
W odpowiedzi na petycje Zarzqd Powiatu dokonal wizji w terenie i szczegOlowo
przeanalizowal Stan techniczny drogi powiatowej, plan zamierzen inwestycyjnych
oraz moiliwoki finansowe Powiatu.
W roku bieZ4cym Zarzqd Powiatu zaplanowal wykonanie remontu najbardziej
zdegradowanych odcinkow drogi w m. Kowalewice Wlogcianskie i Ostrzeniewo.
Zarz4I Dr6g Powiatowych uruchomil juz procedure przetargowq wylonienia
wykonawcy robot.
Ponadto zgodnie z decyz4 Zarz4du Powiatu, jeszcze w roku bie24cym wykonywana
jest dokumentacja projektowa przebudowy odcinka drogi od m. Kowalewice
Wlogcianskie do m. Ostrzeniewo dlugoki ok. 2500m. Realizacja inwestycji
planowana jest na lata 2020-2021,w przypadku ujecia jej przez Rade Powiatu w
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ze wzgledu na moiliwoki finansowe Powiatu,
realizacja zadania wymaga pozyskania zarOwno dotacji z funduszu ministerialnego
b4,di samorzadowego, jak i z pewnogciq samorzadu lokalnego. Majac na wzglcdzie
stan drogi, Zarzad Powiatu zobowival Zarzad Drog Powiatowych do
podejmowania wszelkich dzialari, ma4cych na celu zapewnienie jej przejezdnoki do
czasu jej przebudowy.
8. Wniosek Radnego Gminy Pokrzywnicy dot. umieszczenia drogi we wsi
Kepiaste w planie inwestycyjnym powiatu na 2020r.
Zarz4d Powiatu zapoznal sie z wnioskiem Radnego Gminy Pokrzywnica p. P.
Taperka dot. umieszczenia drogi we wsi Kepiaste w planie inwestycyjnym powiatu
na 2020r., w brzmieniu zakcznika nr 9 do protokolu.
Zgodnie z decyzja Zarz4du Powiatu, w propozycji do planu inwestycyjnego Powiatu
na rok 2020 ujcte zostalo zadanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 3417W w m. Kepiaste. W przypadku zatwierdzenia budzetu na
rok 2020 przez Rade Powiatu zadanie zostanie ujete do wykonania w roku 2020, a
przebudowa drogi pozostanie w planach realizacyjnych na kolejne lata, w ramach
moAiwogci zabezpieczenia wkladu finansowego umoZliwia4cego jej wykonanie,
uwzgledniajqc pozyskanie dofinansowania w ramach Funduszu DrOg

Samorzftdowych, badi innego programu samorzadowego oraz dotacji Gminy
Pokrzywnica. Majac na wzglcdzie obecny stan drogi, Zarzad Powiatu zobowiazal
Zarzad Dreg Powiatowych do podejmowania wszelkich dzialari majacych na celu
zapewnienie jej przejezdnoki.
9. Wniosek Gminy Pultusk o rozwaienie moiliwoAci zaliczenia drog do
kategorii dr6g powiatowych
Zarzad Powiat zapoznal sic z wnioskiem Gminy Pultusk o rozwaenie moliwoge
zaliczenia do kategorii drog powiatowych drogi w m. Szygowek i w m. Pnikiew.
Wniosek stanowi zalacznik nr 10 do protokolu.
Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe drogi nie spelniaja warunkOw art. 6a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Zarzad Powiatu uznal, ze nie ma moliwogci
pozytywnego zaopiniowania wniosku.
10.Podjccie uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych
projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie Programu wsp61pracy
Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi..."
Zarzad Powiatu podjal uchwaly nr 170/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
spolecznych projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie Programu wspolpracy Powiatu
Pultuskiego z organizacjami pozarzadowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o
ktorych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po4ytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwanego dalej Programem Wspolpracy.
Do udzialu w konsultacjach uprawnione sa organizacje pozarzadowe i podmioty, o
ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.) majace swoja siedzibc
lub prowadzace dzialalnoge na terenie powiatu pultuskiego.
Celem konsultacji jest wyraenie i poznanie opinii ww. podmiotow lub zgloszenie
propozycji zmian w Programie Wspolpracy.
Konsultacje bcda przeprowadzone w terminie od 7.10.2019 r. do 18.10.2019 r. w
formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Wspolpracy na formularzu
konsultacji, ktorego wzor stanowi zalacznik do uchwaly.
Wypelniony formularz konsultacji naley zlo2ye w terminie do 18.10.2019 r.:

11.Zaproszenie Fundacji Konkursu Patria Nostra do V edycji Konkursu
Historycznego oraz progba o udzielenie pomocy finansowej
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z zaproszeniem Fundacji Konkursu Patria Nostra do V
edycji Konkursu Historycznego, ktorego celem jest propagowanie historii Polski,
krzewienie wartoki i postaw patriotycznych, etyki chrzekijariskiej , budowa poczucia
wspolnoty w najmlodszym pokoleniu Polakow.
Ze wzglcdu na fakt, ze w konkursie the biorq udzialu szkoly nadzorowane przez powiat
pultuski Zarzad Powiatu postanowil, 2e the wlq_czy sic w realizacjc V Edycji Konkursu
i tym samym the udzieli wparcia finansowego na pokrycie kosztOw zwivanych ww.
przedsicwzicciem.
Zaproszenie stanowi zalqcznik nr 11 do protokolu.
12.Oferta Redakcji Tygodnika Ciechanowskiego dot. nawiqzania
wspolpracy
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z ofert4, Tygodnika Ciechanowskiego dot. nawivania
wspolpracy w zakresie bie24cego publikowania informacji dot. realizowanych przez
powiat dzialan statutowych w nastcpujftcych kanalach dystrybucji: Tygodniku
Ciechanowski,

serwis

internetowy

www. tygodnikciechanowski.pl,

profit

spolecznogciowy (Facebook) Tygodnika Ciechanowskiego.
Zarzftd wyrazil zgodc na nawiazanie wspolpracy. Miesicczna wysokoge zaplaty z tego
tytulu wynosie bcdzie 1000z1
Oferta stanowi zalqcznik nr 12 protokolu.
13.Protokol Komisji Stypendialnej dot. przyznania stypendiow za wybitne
wyniki w nauce.
Zarzqd Powiatu akceptowal protokol Komisji Stypendialnej dot. przyznania 48
uczniom stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz jednej uczennicy — stypendium za
wybitne osiggniecia artystyczne.
Protoked Komisji Stypendialnej stanowi zalqcznik nr 13 do protokolu.
14.Zestawienie danych liczbowych z arkuszy organizacji podlegtych
szka i placowek oewiatowych w roku szkolnym 2019/2020

Zarzftd Powiatu zapoznal sic zestawieniem danych liczbowych z arkuszy organizacji
podleglych szkol i placowek ogwiatowych w roku szkolnym 2019/2020 w brzmieniu
zalftcznika nr 14 do protokolu.
15.Wniosek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej dot.
dofinansowania organizacji Jubileuszu Poradni.
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z informacja nt. organizacji Jubileuszu 50-lecia Poradni
Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku, ktorq zaplanowano na 21 — 22 listopada
2019r. oraz wyrazil zgodc, zgodnie ze zloonym wnioskiem Dyrektora ww. jednostki,
na przeznaczenie 3000z1 na realizacjc ww. przedsicwziccia.
Wniosek stanowi zalacznik nr 15 do protokolu.
16.Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w
Pultusku o wyraienie zgody na zatrudnienie terapeuty metodq
Integracji sensorycznej na zastcpstwo na czas usprawiedliwionej
nieobecnoAci rehabilitanta/ terapeuty SI.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodc na zatrudnienie terapeuty metoda, Integracji
sensorycznej na zastcpstwo na czas usprawiedliwionej nieobecnoki rehabilitanta/
terapeuty SI w Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku, w ramach
wlasnych grodkow jednostki.
Wniosek Dyrektora Poradni stanowi zalqcznik nr 16 do protokolu.
17.Wniosek dyrektora Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusk o
wyraienie zgody na zatrudnienie dwoch osob (pomoc administracyjna
i robotnik gospodarczy) bezpoerednio po odbyciu staiu
zorganizowanego przez Powiatowy Urzqd Pracy.
Zarzad Powiatu wyrazil zgodc na zatrudnienie dwoch osob (pomoc administracyjna i
robotnik gospodarczy) bezpogrednio po odbyciu staZu zorganizowanego przez
Powiatowy Urzqd Pracy w Zespole Szkol im. B. Prusa w Pultusku , w ramach wlasnych
grodkow jednostki.
Wniosek dyrektora Zespolu Szkol stanowi zalq.cznik nr 17 do protokolu.
18.Wniosek dyrektora Liceum Ogolnoksztakqcego im. Piotra Skargi w
Pultusku o wyraienie zgody na utworzenie dodatkowej grupy z jczyka
angielskiego w klasie IIIB (II).

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem dyrektor LO im. P. Skargi w Pultusku o
wyrazenie zgody na utworzenie dodatkowej grupy z jezyka angielskiego w ldasie IIIB
(II). Wniosek stanowi za4cznik nr 18 do protokolu.
Zarzqd Powiatu pozytywnie ustosunkowal sic do ww. wniosku pod warunkiem, ze LO
im. P. Skargi w Pultusku posiada moZliwogci organizacyjne oraz finansowe.
19. Kalendarz zawod6w sportowych w okresie I semestr roku szkolnego
2019/2020 oraz przewidywane koszty ich organizacji.
Zarzqd Powiatu zatwierdzil Kalendarz zawodow sportowych w okresie I semestr roku
szkolnego 2019/2020 oraz przewidywane koszty ich organizacji w brzmieniu za4cznika
nr 19 do protokolu.
Zarzftd ustalil, ze przedstawione terminy, miejsca i koordynatorzy oraz wysokok
grodkow przewidzianych na organizacjc poszczegolnych imprez mote ulec
zmianie/przesunicciu w ramach zatwierdzonej kwoty.
Ponadto na podstawie zapytania ofertowego na wykonanie zamowienia obejmu4cego
zabezpieczenie pod wzglcdem opieki medycznej przez ratownika medycznego
zawodow

sportowych

szkol

podstawowych,

ponadgimnazjalnych

i ponadpodstawowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pultusku, z
dwoch zloZonych ofert, wybrano oferte Pana Mariusza Ragajsina, zam. Obryte, ktora
spelniala warunki udzialu w postcpowaniu i jest ofert4. najkorzystniejsza, na podstawie
ustalonego kryterium oceny ofert. Cena brutto oferty za jedne zawody wynosi: 180,00z1.
20.Decyzja w sprawie zmiany wynagrodzenia dyrektora Zespotu Szkot
Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.
Zarzad Powiatu akceptowal propozycjc wynagrodzenia od 1 wrzenia 2019r. dla
Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku p. A. Kmiolek — Gizary, w brzmieniu
za14cznika nr 20 do protokolu.
21. Zatwierdzenie niiej przedstawionych projektow uchwal Rady Powiatu:
W zwiazku z reforma edukacji zachodzi koniecznoge przeksztalcenia szkol
ponadgimnazjalnych w ponadpodstawowe zgodnie z obowivujqcym prawem.
Wobec powyZszego Zarz44 Powiatu zatwierdzil niZej wymienione projekty uchwal,
ktore beds przedmiotem najbli2szej Sesji Rady Powiatu:

1) Projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 1 w Pultusku, wchodzacego w skiad Zespolu
Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, w pkcioletnie
Technikum Nr 1 w Pultusku, wchodzace w sklad Zespolu Szkol Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku
2) Projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogolnoksztalcacego dla Doroslych w Pultusku,
wchodz4cego w sklad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w
Pultusku, w czteroletnie Liceum Ogolnoksztalcace dla Doroslych w Pultusku,
wchodzqce w sklad Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w
Pultusku
3) Projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego
trzyletniego I Liceum Ogolnoksztalcacego w Pultusku, wchodza_cego w sklad
Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, w
czteroletnie I Liceum Ogolnoksztalcace w Pultusku, wchodz4ce w skiad
Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku
4) Projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogolnoksztalcacego im. Piotra Skargi w Pultusku w
czteroletnie Liceum Ogolnoksztalcace im. Piotra Skargi w Pultusku
5) Projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 2 w Pultusku, wchodzacego w skiad Zespolu
Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku w piecioletnie Technikum Nr 2 w
Pultusku, wchodzace w skiad Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku
22.Informacja nt. pisma Marszalka Woj. Maz. o braku mozliwosci
przekazania 6rodkow na wydatki inwestycyjne w szpitalu.
Zarzad Powiatu zapoznal sib z odpowiedzia, Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego
nt. braku moZliwoki przekazania grodkow finansowych na wydatki inwestycyjne w
szpitalu.
Pismo stanowi zalacznik nr 21 do protokolu.

23.Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z
dnia 19 grudnia 2018r.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc nr
171/2019 w sprawie zmian uchwaly bu&etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr
111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 19 grudnia 2018r.
24.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadafi z zakresu
administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi
ustawami.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglonie podje uchwalq nr
172/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami.
25.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow
wprowadzonych w toku wykonywania budietu.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq nr
173/2019 w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku
wykonywania budzetu.
26.Sprawa dot. Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o. o.
Zarz4d Powiatu omOwil sprawy dot. funkcjonowania spolki: Szpitala Powiatowego w
Pultusku sp. z o.o., jak rownieZ sprawq zawarcia umowy najmu oraz odplatnego
administrowania budynkiem poczekalni autobusowej. Zarzad Powiatu postanowil, ze
do ww. sprawy wroci na jednym z kolejnych posiedzen.
27.Wolne wnioski
Zarzad Powiatu postanowil wystapiC do Burmistrza Pultuska z wnioskiem o
przeniesienie nieodplatnie na wlasnok Gminy Pultusk wartoki nakladow
poniesionych przez Powiat Pultuski na inwestycj: „Budowa tymczasowej poczekalni
autobusowej", w zamian za nieodplatne przekazanie przez Gmine Pultusk na rzecz
Powiatu Pultuskiego wlasnogci nieruchomoki poloZonej w miegcie Pultusk obra) 24
oznaczonej w ewidencji gruntow numerem dzialki 26/5 (p rzylegaj e j do
nieruchomoki powiatu).

Na tym protokol zakoticzono.
Godzina zakoticzenia posiedzenia -11.00
Protokolowala:
B. Przybylowska

Podpisy czionkOw Zarz4.
1.

Jan Zalewski

2.

Beata Joiwiak

3.

Halina Zofia Banach

4.

Emilia Agata GAsecka

5.

Zbigniew Kskiyk.

owiatu:

