
Protokol nr  4 6   /2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 20 marca 2019r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowi zaIaczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.8.30 

1. Informacja PCPR nt. sprawozdania z efekt6w Pracy Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastcpczej za 2018r. 

Zarzid Powiatu przyje informacjc nt. sprawozdania z efektow Pracy Organizatora 

• Rodzinnej Pieczy Zastcpczej za 2018r.w brzmieniu za4cznik na nr 3 do protokolu. 

Sprawozdanie zostanie skierowane na posiedzenie komisji i sesje Rady Powiatu. 

2. Wniosek Dyrektora SDS w Pultusku o udostcpnienie na progbe Stowarzyszenia 

„WspOlnota Polska" na cele budowlane czegci dzialki 242/9 ob. 10 poloionej 

w Pultusku, przy ul. Bialowiejskiej 5. — zatwierdzenie umowy uiyczenia. 

Zarz41 Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Dyrektora Srodowiskowego Domu 

Samopomocy w Pultusku raz wnioskiem Stowarzyszenia „Wspolnota Polska" 

o udostcpnienie na cele budowlane czcSci dzialki 242/9 ob. 10 polozonej w Pultusku, 

przy ul. Bialowiejskiej 5 w celu wyznaczenia picciu miejsc parkingowych niezbcdnych do 

sporzqdzenia projektu adaptacji lokali uZytkowych na lokale mieszkalne. 

Wniosek stanowi za4cznik nr 4 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek wraz z przedkoZona, umowa, uZyczenia. 

4. Informacja nt. pisma Polskiej Izby Braniy Pogrzebowej. 

Sekretarz Powiatu poinformowala, i2 do Starosty Pultuskiego oraz Przewodniczacego Rady 

Powiatu w Pultusku wplynclo pismo Polskiej Izby Braniy Pogrzebowej dotyczace praktyk 

stosowanych w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med. Sp. z o.o. w Pultusku, w szczegolnogci 

akwizycji i reklamowania w szpitalu uslug pogrzebowych. 

Sekretarz Powiatu poinformowala Zarzad Powiatu o etapie realizacji sprawy. 

Pismo stanowi zakcznik nr 5 do protokolu. 



5. Wniosek Polskiego Zwiqzku Emerytow Rencistow i Inwalidow Zarzqd 

Oddzialu Rejonowego z siedzib4 w Pultusku o przydzielenie lokalu na 

potrzeby pracy biurowej oraz spotka6 integracyjnych czIonkow zwigzku. 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Polskiego Zwivku Emerytow Rencistow i 

Inwalidow Oddzialu Rejonowego z siedzibft w Pultusku o przydzielenie lokalu na 

potrzeby pracy biurowej oraz spotkania integracyjne czlonkow zwitzku. 

Wniosek stanowi zalftcznik nr 6 do protokolu. 

Zarzftd Powiatu uznal, ze ze wzglcdu na brak wolnego lokalu w zasobach Starostwa 

Powiatowego w Pultusku nie ma moZliwoki pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

Jednakle popiera4c inicjatywc dzialalnoki zwiazku Zarzad Powiatu postanowil, • ze ponownie rozpatrzy wniosek w momencie uzyskania przedmiotowego lokalu. 

6. Wniosek Miodzieiowego Klubu Sportow Walki „KAN" Pultusk o wsparcie 

finansowe. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem o wsparcie finansowe MlodzieZowego Klubu 

Sportow Walki „KAN" Pultusk. 

Wniosek stanowi zalftcznik nr 7 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu majac na uwadze koniecznok realizacji zadari inwestycyjnych ustalonych 

przez Radc Powiatu uznal, ze nie ma moZliwoki pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

• 7. Wniosek Miejskiego Ogrodka Sportu i Rekreacji w Pultusku o ufundowanie 

nagr6d dla uczestnikow rozgrywek XX jubileuszowej edycji Miejsko-

Powiatowej Halowej Pilki Noinej oraz XVIII edycji Grand Prix w Tenisie 

Stolowym w sezonie 2018/19. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Miejskiego Ogrodka Sportu i Rekreacji 

w Pultusku o ufundowanie nagrod dla uczestnikOw rozgrywek XX jubileuszowej edycji 

Miejsko-Powiatowej Halowej Ligi Pilki Noinej oraz XVIII edycji Grand Prix w tenisie 

stolowym w sezonie 2018/19. 

Wniosek stanowi zalftcznik nr 8 do protokolu. 

Wysokok grodkow przeznaczonych na ww. cel to 1.000z1 (slownie: jeden tysiac zl.) 



8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu 

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

19 grudnia 2018 r. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 63/2019w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

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

9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwaly 

nr 64/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji rzftdowej 

oraz innych zadan zleconych odNbnymi ustawami. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkOw 

wprowadzonych w toku wykonywania budZetu. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 65/2019 w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonywania budzetu. 

11. Wniosek Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu Pultuskiego o 

zabezpieczenie erodkow na zakup silnika zaburtowego Yamaha, przyczepy 

podlodziowej oraz dwoch fotopulapek. 

Zarz4d Powiatu zapoznal sib z wnioskiem Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu 

Pultuskiego o zabezpieczenie grodkow na zakup silnika zaburtowego Yamaha, przyczepy 

podlodziowej oraz dwoch fotopulapek. 

Wniosek stanowi za4cznik nr 9 do protokolu. 

Zarz4d Powiatu postanowil, iz powyZszy wniosek omOwi na kolejnym posiedzeniu 

Zarzftdu Powiatu z udzialem Prezesa Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu Pultuskiego. 



12. Przyjccie protokaow posiedzenia Zarz4du w dn. 21 i 27 lutego 2019r. 

oraz 6 marca 2019r. 

Zarzad Powiatu podpisal protokoly posiedzenia Zar4du w dn. 21 i 27 lutego 2019r. 

oraz 6 marca 2019r. 

13. Wolne wnioski 

- informacja nt. zapytania radnego M. Cichowicza dot. strajku nauczycieli. 

Sekretarz Powiatu poinformowala, iz w sporze zbiorowym ze Zwivkiem Nauczycielstwa 

Polskiego pozostajq: Liceum Ogolnoksztalcqce im. Piotra Skargi, Zespol Szkol 

Zawodowych im. Jana Ruszowskiego i Zesp61 SzkOl im. Boleslawa Prusa. • Obecnie do 25 marca 2018r. we wszystkich wymienionych szkolach przeprowadzane jest 

referendum strajkowe, ktore zdecyduje o przystvieniu nauczycieli danej szkoly do 

ogolnopolskiego strajku. Sekretarz Powiatu poinformowala, iz z informacji przekazanych 

przez dyrektorow szkol wynika, ze w chwili obecnej nie przewidu4 oni zagroen 

zwigzanych z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego a uczniowie nie powinni miee 

powodow do niepokoju. 

- informacja nt. stanowiska dot. realizacji art. 94 ust 2 ustawy z dnia 26 wrzeania 

2001r. — Prawo farmaceutyczne. 

Zarzad Powiatu zapoznal sib ze stanowiskiem Rady Powiatu w Lipsku w sprawie realizacji 

• obowi4zkow wynikajacych z art. 94 ust 2 ustawy z dnia 26 wrzegnia 2001r. — Prawo 

farmaceutyczne. Stanowisko stanowi zal4cznik nr 10 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu postanowil o przygotowaniu stanowiska w przedmiotowej sprawie i 

skierowaniu go pod obrady Rady Powiatu w Pultusku. 

Na tym protokol zakonczono. 



Godzina zakoriczenia posiedzenia — 10.00 

Protokolowala: 

M.Laskowska 

Podpisy czkonkow Zarz 	owiatu• 

1. Jan Zalewski 	 • 	2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Emilia Agata GAsecka 

5. Zbigniew KsicZyk 	 
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