
Protoka nr 22/2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 17 kwietnia 2019r. 

1. Lista obecnoki i por4dek posiedzenia stanowia zalftczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Wicestarosta Pultuski — Beta J(5wiak 

3. Posiedzenie rozpoczcio sib godz.11.00 

1. Wniosek Dyrektora ZSZ im. J.Ruszkowskiego w Pultusku o 

• przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych godzin na 

realizacje innowacji pedagogicznych w I Liceum Ogolnoksztatc4cym. 

Zarzqd Powiatu akceptowal wniosek Dyrektora ZSZ im. J.Ruszkowskiego w 

Pultusku o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych godzin na 

realizack innowacji pedagogicznych w I Liceum Ogolnoksztalc4cym w 

brzmieniu za4cznika nr 3 do protokolu. 

2. Wniosek SOSW w Pultusku dot. wyraienia zgody na prowadzenie 

dzialalnoeci w okresie wiosennej przerwy gwiqtecznej. 

Zarzftd Powiatu akceptowal wniosek SOSW w Pultusku dot. wyraienia zgody na 

• prowadzenie dzialalnoki w okresie wiosennej przerwy gwigtecznej w brzmieniu 

zalftcznika nr 4 do protokolu. 

3. Wniosek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej dot. wyraienia 

zgody na zatrudnienie pracownika w ramach umowy z Powiatowym 

Urzedem Pracy 

Ze wzglOu na planowany urlop bezplatny przez pracownika administracji, 

Dyrektor Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej zwrOcila sib z wnioskiem o 

wyraenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach umowy z Powiatowym 

UrNdem Pracy. 

Zarz44 Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek, ktory stanowi zalqcznik nr 5 do 

protokolu. 



4. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pultusku dot. ufundowania 

nagr6d w edycji Ogolnopolskiego Turnieju Bezpieczenstwa w Ruchu 

Drogowym. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja Komendy Powiatowej Policji nt. kolejnej 

edycji OgOlnopolskiego Turnieju Bezpieczenstwa w Ruchu Drogowym, ktora 

odbcdzie sic 6 maja 2019r. oraz wnioskiem o ufundowanie nagrod w Turnieju. 

Zarz40 pozytywnie zaopiniowal wniosek przeznaczajac na ww. cel 600z1. 

5. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie emisji 

obligacji 

Projekt uchwaly Rady Powiatu okregla ogolne warunki emisji obligacji, ich wielkoge, 

podzial na serie oraz sposob ich emisji. Okreglenie ogolnych warunkow emisji 

obligacji jest niezbcdne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, 

czyli podmiotu ktory bedzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. 

Emisja obligacji zapewni grodki niezbedne do dalszego funkcjonowania i rozwoju 

Powiatu Pultuskiego. 

Zarzqd akceptowal projekt uchwaly, ktory bedzie przedmiotem komisji i sesji Rady 

Powiatu. 

6. Informacja nt. projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu na 2019r. 

Zarzad Powiatu przyjal informacjc o projekcie uchwaly Rad Powiatu w sprawie 
• 

zmian bud2etu powiatu na 2019r. oraz Wielolemiej Prognozy Finansowej w 

brzmieniu za4cznika nr 6 do protokolu. 

7. Wniosek Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku dot. nieodplatnego 

przekazania samochodu osobowego na rzecz Domu Pomocy 

Spolecznej w Obrytem. 

Zarzqd Powiatu akceptowal wniosek Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku dot. 

nieodplatnego przekazania skladnika majgku trwalego - samochodu osobowego 

marki Volkswagen Transporter przeznaczonego do przewozu osob 

niepelnosprawnych (2005r.) o numerze rejestracyjnym WPU Y760, na rzecz Domu 

Pomocy Spolecznej w Obrytem.  Zgodnie z decyzj4. Zarzadu z dnia 31 stycznia 



2018r. powyiszy samochod zostal nieodplatnie przekazany przez DPS Obryte na 

rzecz DPS w Pultusku. Obecnie Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku posiada 

nowy samochod osobowy marki Volkswagen przystosowany do przewozu ()sob 

niepelnosprawnych typu mikrobus z mo2liwogcig przewozenia 2 ()sob 

niepelnosprawnych na weakach inwalidzkich, ktorego zakup zostal dofinansowany 

ze grodkow Paristwowego Funduszu Ossob Niepelnosprawnych w ramach 

„Programu wyrownywania ro2nic miqdzy regionami III" — Obszar D. 

Zarzad Powiatu akceptowal wniosek i podje uchwak nr 77/2019 w sprawie 

nieodplatnego przekazania samochodu dla Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem. 

8. Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia -13.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 
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