
Protoka nr 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 25 maja 2020r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowiq zalqczniki nr 1 i nr 2 do 

nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 12.00 

1. Sprawa umowy najmu pomieszczen przez SANEPID w budynku 

przy ul. 3-go Maja 20 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno — 

Pedagogicznej w Pultusku nt. najmu pomieszczen przez Powiatowq, Stacjc 

Sanitarno- Epidemiologicznq w budynku przy ul. 3-go Maja 20. 

Zarzqd akceptowal propozycjc aby od 1 stycznia 2021r. stawka czynszu w 

wysokoki 2 000,00z1 (brutto) miesiccznie+ koszty eksploatacji (ogrzewanie 

wyweiz nieczystoki stalych, koszty utrzymania). 

2. Wniosek SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku dot. zabezpieczenia 

Arodkow finansowych na wykonanie remontu Sali 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Specjalnego Ogrodka Szkolno — 

Wychowawczego w Pultusku dot. zabezpieczenia grodkow finansowych na 

wykonanie remontu sali w budynku ww. jednostki. Szacunkowa wartok zadania 

118.595,54z1 brutto. 

Zarzaid Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek, ktory stanowi zalqcznik nr 3 do 

protokolu. 

3. Zatwierdzenie zestawienia danych liczbowych z arkuszy organizacji 

podleglych szkol i placowek oewiatowych w roku szkolnym 

2020/2021 



Zarzqd Powiatu zatwierdzil zestawienia danych liczbowych z arkuszy organizacji 

podleglych szked i placowek ogwiatowych w roku szkolnym 2020/2021 w 

brzmieniu za4cznika nr 3 do protokolu. 

4. Podjecie uchwa-ty w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu 

Zarz44 Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 288/2020 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonywania budZetu 

5. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadafi z 

zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych 

odrebnymi ustawami 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 289/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzftdowej oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami 

6. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uprawniefi dla kierownikow 

jednostek organizacyjnych powiatu do zaciggania zobowigzati 

wynikajqcych z realizacji przedsiewziee objetych wieloletni 

prognozg finansowg powiatu pu-Ituskiego 

Zarz44 Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 290/2020 w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek 

organizacyjnych powiatu do zaciggania zobowivan wynikajacych z realizacji 

przedsiqwziqC objctych wieloletnift prognozq finansowq, powiatu pultuskiego 

7. Podjecie uchwaty w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn." 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porzqdzie-Obryte-

Pit/tusk na odcinku Obryte-Grodek Nowy" 

Zarzad Powiatu podje uchwak nr 292/2020 w sprawie powierzenia do realizacji 

zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porz4dzie-Obryte-

Pultusk na odcinku Obryte-Grodek Nowy". 



8. Wolne wnioski 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakoliczenia posiedzenia —  /13 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czionkow Zarz4du Po 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JOiwiak 
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