
Protoko1 nr .......... 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 19 czerwca 2020r. 

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

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczqlo siq godz. 9.00 

1. Pisma Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepanosprawnoki w 

Powiatowy Zespol do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnoki w Pultusku po 

przeanalizowaniu zaangaiowania wydatkow bud2etowych na rok 2020 oraz potrzeb 

zwivanych z zapewnieniem ciaglogci Zespolu, zwrocil siq do Zarzadu Powiatu w 

Pultusku o dofinansowanie dzialalnoki. Pismo stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. 

W przedmiotowej sprawie zostal rownie2 zIoZony wniosek do Wojewody 

Mazowieckiego. 

Zarzad Powiatu postanowil, ze ostateczna decyzjc w sprawie dofinansowania Zespolu 

podejmie po uzyskaniu informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku ziozonego do 

Wojewody Mazowieckiego. 

Skarbnik poinformowala, 2e z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Urzgclem 

WojewOdzkim wynika, ze ww. dofinansowanie wynosie ok. 100.000zl. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie odwolania Dyrektora Poradni Psychologiczno 
— Pedagogicznej w Pultusku 

W zwiazku z pisemna rezygnacja Pani Agnieszki Kowalskiej ze stanowiska Dyrektora 

Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku , Zarzad Powiatu podjal uchwalq 

nr 300/2020 w sprawie odwolania Dyrektora Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej 

w Pultusku z dniem 31 sierpnia 2020r. 

Pismo w sprawie stanowi zalacznik nr 4 do protokolu. 



3. Wniosek ZS im. B. Prusa w Pultusku dot. wyraienia zgody na wprowadzenie 

zmian organizacyjnych w jednostce 

Z uwagi na reorganizacjc pionu administracyjnego Dyrektor ZS im. B. Prusa w Pultusku 

zwrocila sic z wnioskiem o wyrazenie zgody na utworzenie dwoch stanowisk 

urzcdniczych — samodzielny referent oraz specjalista do spraw plac oraz likwidacjc 

stanowiska pomocniczo — uslugowego sekretarki. Pismo stanowi zalqcznik nr 5 

do protokolu. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek. 

4. Wniosek LO im. P. Skargi dot. zwickszenia planu finansowego 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Dyrektora LO im. P. Skargi w Pultusku dot. 

zwickszenia planu finansowego z przeznaczeniem na wydatki remontowe w jednostce. 

Zarzad postanowil, ze ww. sprawa zostanie rozpatrzona po przeprowadzonej wizji 

lokalnej w ww. jednostce. 

5. Podpisanie protokolu posiedzenia Zarz4du Powiatu z dnia 9 czerwca 2020r. 

Zarzqd Powiatu podpisal protokol posiedzenia zarzqdu w dniu 9 czerwca 2020r. 

6. Wolne wnioski 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 10.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarz 	owiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata GAsecka. 

5. Zbigniew Ksiczyk r  
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