Protoka nr

S.,2

/2020

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 9 lipca 2020r.
1. Lista obecno§ci i porzadek posiedzenia stanowift zalftczniki nr 1 i nr 2 do
nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczelo sie godz. 8.30

•

1. Decyzja w sprawie skierowania uczestnika do Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Serocku.
Zarzgd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek dotyczftcy skierowania do
rodowiskowego Domu Samopomocy w Serocku uczestniczki zamieszkalej
w Lubienicy gm. Pokrzywnica.
Wniosek stanowi zalftcznik nr 3 do protokolu.
2. Podjecie uchwaly w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na
realizacje w 2020r. zadania publicznego powiatu pultuskiego w zakresie
promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej.
Zarzad Powiatu podje uchwale nr 305/2020 w sprawie ogloszenia otwartego
konkursu ofert na realizacje w 2020r. zadania publicznego powiatu pultuskiego
w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej.
Na realizacje ww. zadania Zarzqd Powiatu planuje przeznaczye 10.000z1.
3. Informacja nt. propozycji Urzedu Marszalkowskiego dotyczqcej
przystqpienia do zawarcia umowy serwisu technicznego dla systemu EZD
na lata 2021-2023.
Zarzqd Powiatu zapoznal sie z informacjft nt. propozycji Urzedu
Marszalkowskiego dotyczacej przystqpienia do zawarcia umowy serwisu
technicznego dla systemu EZD na lata 2021-2023. Dotychczasowa umowa na
zapewnienie serwisu technicznego systemu EZD oraz portalu

www. wrotamazowsza.pl konczy sic z dniem 31 grudnia 2020r. Aby mozliwe bylo
zapewnienie dalszego niezaklOconego dzialania i rozwoju tych rozwiqzan,
koniecznym jest zawarcie nowej umowy na serwis i wsparcie techniczne.
Wobec powyiszego Zarzqd Powiatu postanowil o przekazaniu deklaracji chcci
uczestnictwa w proponowanym przedsicwzicciu.
Pismo Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego stanowi zalqcznik nr 4
do protokolu.
4. Wniosek Pultuskiego Towarzystwa Spotec zno-Kulturalnego o
dofinansowanie wydania drukiem wspomnien Pani Zofii Marianny
•

Wrobel.
Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z wnioskiem Pultuskiego Towarzystwa
Spoleczno-Kulturalnego, postanowil, ze dokona zakupu pamietnika Pani Zofii
Marianny WrObel zatytulowanego „Wspomnienia i nie tylko...(1941-1960)"
na laczna, kwotc 4.000z1 (slownie: cVeg Osieice VoOch) w celach promocyjnych
powiatu.
Wniosek stanowi zalqcznik nr 5 do protokolu.
5. Wniosek o wyraienie zgody na uiyczenie §ciany budynku potoionego
przy ul. 3 Maja 3 w celu wykonania muralu.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Gminy Pultusk o wyraknie

•

zgody na nieodplatne uzyczenie na czas nieoznaczony, gcian budynkow przy
ul. 3 Maja 3 w Pultusku (byly budynek Pogotowia ratunkowego i garaie — dz. 114,
obr. 13). Na gcianach zostanie wykonany mural zwiazany z muzykqi dzialalnogciq
Krzysztofa Klenczona. W przedmiotowej sprawie zostanie podpisane stosowne
porozumienie. Wniosek stanowi zalacznik nr 6 do protokolu.
6. Podjccie uchwaly w sprawie powatania komisji egzaminacyjnych.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalc nr 306/2020 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkolach i
plac6wkach prowadzonych przez Powiat Pultuski, ubiegajqcych sic o awans na
stopien nauczyciela mianowanego. Ponadto Zarzqd Powiatu dla kazdego eksperta

eksperta z listy MEN, uczestniczacego w pracach komisji egzaminacyjnej, ustalil
wynagrodzenie w wysokoki 150z1 brutto za kaZde posiedzenie.
7. Informacja nt. protokolu posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie
przyznania stypendi6w za osiqgniecie wysokich wynik6w sportowych oraz
protokolu z posiedzenia Komisji Zdrowotnej.
Zarzad Powiatu przyja1 informacje na temat:
- protokolu posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendiow
za osiAgniecie wysokich wynikOw sportowych, w brzmieniu zakcznika nr 7
do protokolu.
•

- protokolu z posiedzenia Komisji Zdrowotnej, w brzmieniu zakcznika nr 8
do protokolu.
8. Podjecie uchwaly w sprawie wyboru agenta emisji obligacji Powiatu
Pultuskiego.
Zarzqd Powiatu w Pultusku upowazniony uchwaly., XVII/121/2020 Rady
Powiatu w Pultusku z dnia 25 maja 2020r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu,

z zapytaniem ofertowym na emisje

obligacji w roku 2020r. na laczna, kwote 6.000.000 zlotych do czterech bankow.
W wyznaczonym terminie wplynely dwie oferty:
1) Bank Polska Kasa Opieki SA
•

2) Bank Gospodarstwa Krajowego
Nie wplynela oferta z DNB Bank Polska SA. oraz PKO B.P
Po sprawdzeniu poprawnoSci zloonych ofert i ich przeanalizowaniu, dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji Powiatu Pultuskiego,
tj. Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie. W przedmiotowej sprawie Zarz44
Powiatu w Pultusku podje uchwale nr 307/2020.
9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Pultuskiego z
dnia 30 grudnia 2019r.

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq
nr 308/2020 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok
2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
10.Podjccie uchwa1y w sprawie zmian planu finansowego zadati z zakresu
administracji rz4dowej oraz innych zadatt zleconych odrcbnymi ustawami.
Zarzg.d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq
nr 309/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami
11.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w
•

toku wykonywania budietu.
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglonie podje uchwak
nr 310/2020 w sprawie zmian planu wydatkOw wprowadzonych w toku
wykonywania budzetu
12. Wolne wnioski.
Zarzqd Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Dyrektora Zespolu SzkOl Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego w Pultusku o przyznanie dodatkowych grodkow
finansowych na modernizacj wejgcia glownego oraz korytarzy przy wejgciu
glownym w Zespole Szkol Zawodowych w Pultusku, w brzmieniu za4cznika nr
9 do protokolu.
Zarzqd Powiatu postanowil, ze temat szczegolowo omowi na jednym z kolejnych
posiedzen Zarzadu Powiatu.

Na tym protokol zakoriczono.
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Protokolowala:
M.Laskowska

Podpisy czionkow Zarz4du '' 'atu:
1. Jan Zalewski
2. Beata Joiwiak
3. Halina Zofia Banach

•

4. Emilia Agata
5. Zbigniew KsiOyk.

