Protokot nr

63 1-20-20

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Puttusku
w dniu 30 marca 2020r.
1.

Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia, zalaezniki nr 1 i nr 2 do nin.

protokolu.
2.

Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski

3.

Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 16.00

1.

Podjvcie uchwaly w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu

Pomocy Spolecznej w Obrytem.
Zarzqd Powiatu podjJ uchwalc nr 265/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem. Wprowadzone zmiany
do Regulaminu Organizacyjnego podyktowane sf, koniecznogc4 dostosowania
jego zapisow do aktualnej sytuacji organizacyjnej jednostki. W Regulaminie
wprowadzono zadania Administratora Danych Osobowych, Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, pohiczono zespol opiekunczo — medyczny Bloku B parter,
B pictro, C pictro i D i tym samym utworzono 3 zespoly terapeutyczno —
opiekuncze.
Uzasadnienie zmian stanowi zakcznik nr 3 do protokolu.
2.

Pismo Marszatka Woj. Maz. dot. przekazania na rzecz szpitala karetki

pogotowia (rok produkcji 2004).
Marszalek Woj. Maz. poinformowal o moiliwoge przekazania na rzez pultuskiego
szpitala jednego ambulansu z Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej „RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Siedlcach (Mercedes — Benz, model Sprinter 313 CDI, 2004r.
produkcji). Powysza informacja zostala przekazana do Dyrektora Generalnego
Gajda — Med. sp. z o.o. Pismo stanowi zalacznik nr 4 do protokolu.
3.

Pismo Burmistrza Pultuska nt. przydzielenia pomieszczenia dla

czionkOw Z-wigzku Emerytow Rencistow i Inwaliclow.
Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja Burmistrza Miasta Pultusk , ze obecnie
Gmina Pultusk nie dysponuje wolnym pomieszczeniem, ktore mogloby bye

wykorzystane na potrzeby statutowe Polskiego Zwiftzku Emerytow Rencistow i
Inwalidow Oddzial Rejonowy w Pultusku. Jednoczegnie Burmistrz poinformowal,
ze planowany jest remont budynku przy ul. Rynek 13 i po zakonczeniu prac bqdzie
modiwoge wygospodarowania pomieszczen i przeznaczenia na biuro Zwizku.
Pismo stanowi zalftcznik nr 5 do protokolu.
4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia
30 grudnia 2019r.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwale
nr 266/2020 w sprawie zmian w uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok
2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
5. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadati z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych odrcbnymi
ustawami
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwale
nr 267/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami
6.

Podjccie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych

w toku wykonywania budietu
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwaly
nr 268/2020 w sprawie zmian planu wydatkOw wprowadzonych w toku
wykonywania budzetu
7.

Podjecie uchwaly w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow

jednostek organizacyjnych powiatu

do z aci4gania zobowigzati

wynikajqcych z realizacji przedsiewzice objetych wieloletniq prognozq
finansowq powiatu pultuskiego
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwaly
nr 269/2020 w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek
organizacyjnych powiatu do zaciagania zobowiazan wynikajacych z realizacji
przedsiewzice objqtych wieloletnia, prognoza finansowa powiatu pultuskiego.

8. Zatwierdzenie rozliczonych dotacji udzielonych przez Powiat
Pultuski
Zarz4d Powiatu zatwierdzil rozliczenie dotacji udzielonych przez Powiat Pultuski
w 2019r. w brzmieniu zakcznika nr 6 do protokolu.
9. Ogwiadczenie o objeciu udzialow
Zarzqd Powiatu przyjaI ogwiadczenie o nastQuj4cej tregci:
„C')INVIADCZENIE 0 OBJECIU UDZIALOW
1)

Jan Zalewski - Starosta Pultuski oraz Beata Joiwiak - Wicestarosta

Pultuski dzialajacy w imieniu i na rzecz Powiatu Pultuskiego ogwiadcza4, 2e:
- Powiat Pultuski jest jedynym wspolnikiem spolki pod firma. Szpital Powiatowy
w Pultusku sp. z o. o. z siedzib4 w Pultusku (06-102), przy ul. Teofila
Kwiatkowskiego 19, wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000472325; NIP: 5681616554;
REGON:000311645, o kapitale zakladowym w wysokoki 1 210 000,00 zl (zwanej
dalej w skrocie Spo
- stosownie do uchwaly Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspolnikow Spolki odbytego w dniu 30 marca 2020 r. kapital zakladowy Spo116
zostal podwyZszony z kwoty 1 210 000 (slownie: jeden milion dwiegcie dziesige
tysiqcy) zlotych do kwoty 1 460 000 (slownie: jeden milion czterysta szegCdzies4t
tysiccy) zlotych. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Spolki postanowilo
wszystkie nowo utworzone udzialy w kapitale zakladowym Spolki przeznaczye do
objqcia przez jedynego wspolnika Spolki tj. Powiat Pultuski, w zamian za wklad
pieniOny w wysokoki 250 000 zi (slownie: dwiegcie piqedziesig tysiccy zlotych).
2)

Jan Zalewski - Starosta Pultuski oraz Beata Joiwiak - Wicestarosta

Pultuski dzialaj4cy w imieniu i na rzecz Powiatu Pultuskiego ogwiadczaj4„ ze Powiat
Pultuski obejmuje w podwyiszonym kapitale zakladowym Spolki 250 (slownie:
dwiegcie picedzies4t) udzialOw w podwy2szonym kapitale zakladowym o wartoki
nominalnej 1000,00z1 (slownie: jeden tysi4c zlotych) kaZdy, o 1acznej wartoki
nominalnej 250 000 zi (slownie: dwiegcie piqCdziesig tyskcy zlotych) i pokrywa je
w calogci wkladem pieniOnym w kwocie 250 000 z1 (slownie: dwiegcie picedziesi4t
tysiqcy zlotych)."

10. Wolne wnioski
Wolnych wnioskow nie zgloszono.
Na tym protokol zakoriczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia 17.30
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