
Protokat nr 7.k/2020 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 29 maja 2020r. 

1. Lista obecnogci i porzftdek posiedzenia stanowia zalqczniki nr 1 i nr 2 do 

nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30 

1. Informacja nt. sprawozdania z Programu wspMpracy z organizacjami 

pozarzgdowymi za 2019r. 

Zarzqd Powiatu przyjql informacjc nt. sprawozdania z Programu wspolpracy z 

organizacjami pozarzadowymi za 2019r. w brzmieniu zalqcznika nr 3 do 

protokolu. Informacja zostanie skierowana na komisje i Sesjc Rady Powiatu w 

Pultusku. 

2. Decyzja w sprawie wszczccia postcpowania na obstuge punktu kasowego 

w Starostwie Powiatowym i przedluienie umowy najmu 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z informacjant. wygagniccia z dniem 31 maja 2020r. 

umowy z dotychczasowym wykonawca na prowadzenie uslugi polegajqcej na 

prowadzeniu punktu kasowego w Starostwie Powiatowym w Pultusku. 

W zwiazku z powy2szym Zarzqd Powiatu postanowil o wszczcciu postcpowania 

majacego na celu zapewnienie obslugi punktu kasowego w Starostwie 

Powiatowym w Pultusku w okresie od 1 lipca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil aneks do umowy nr 70/2017 z dnia 9 czerwca 2017r. 

zawartej z BROKER Ubezpieczenia Finanse Wrzesinscy Dorota Wrzesinska z 

siedzibq w Pultusku. Aneks dot. wydluZenia dotychczasowego terminu 

obowiazywania umowy o 1 miesiqc. 



3. Wniosek Komendy Powiatowej Patistwowej Straiy Poiarnej w Pultusku 

dot. udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 35 000z1 na zakup 

samochodu 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z wnioskiem Komendanta KPPSP, zadeklarowal 

udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 35.000z1 na zakupu lekkiego samochodu 

rozpoznawczo — ratowniczego z wyposa2eniem na potrzeby Komendy Powiatowej 

Panstwowej Strazy Polarnej w Pultusku. 

W celu uzgodnienia warunkow porozumienia, zwrocono sic do Komendanta KP 

PSP o pisemnft informacjc nt. szczegolowego zakresu realizacji ww. zadania. 

Pismo stanowi zalftcznik nr 4 do protokolu. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie upowainienia dwoch czlonkow Zarzqdu 

Powiatu do czynnoki prawnych zwiqzanych z emisjg obligacji Powiatu 

Pultuskiego. 

Zarz4d Powiatu podje uchwalc nr 293/2020 w sprawie upowaZnienia dwoch 

czlonkOw Zarz4du Powiatu do czynnoki prawnych zwivanych z emisja obligacji 

Powiatu Pultuskiego. Do powyszych czynnoki zostali upowanieni Starosta 

Pultuski - Jan Zalewski i Wicestarosta Pultuski - Beata Joiwiak. 

5. Podjccie uchwaly w sprawie przekazania sprowadzania finansowego 

powiatu pultuskiego za 2019r. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc nr 

294/2020 w sprawie przekazania sprowadzania finansowego powiatu pultuskiego 

za 2019r. 

6. Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 



Podpisy czlonkow Zarz 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 
i 

3. Halina Zofia Banach. i 

4. Emilia Agata GAsecka  

5. Zbigniew Ksiczyk 
	filideC19 

Na tym protoked zakoticzono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia — 9.45 

Protokolowala: 

M. Laskowska 
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