
Protoka nr 0/2020 

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 26 czerwca 2020r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowi4 za4czniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30 

1. Podjecie uchwaly w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku 

Zarz4d Powiatu podje uchwalc nr 302/2020 w sprawie ogloszenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku. 

2. Wniosek SOSW dot. wyraienie zgody na prowadzenie dziatalnoki w okresie 

ferii letnich. 

Specjalny Ogrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karlowicz w Pultusku z1o2y1 

pisemnft informacjc , 2e pod opieka placowki znajduj4 sic uczniowie, ktorzy z racji 

ronych sytuacji zyciowych, losowych , zdrowotnych bcdf, wymagali objecia opiek4, w 

czasie ferii letnich. Na obecnft chwilc jest to 4 wychowankow. Wobec powyszego 

SOSW zwrocilo sic z wnioskiem o wyraenie zgody na prowadzenie dzialalnoki 

w okresie letnim. Wniosek stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek. 

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

Zarzftd Powiatu postanowi o zwickszeniu planu finansowego LO im. P. Skargi 

w Pultusku o kwotc 5.000z1 z przeznaczeniem na zakup materialow i wyposazenia. 

Wniosek stanowi za4cznik nr 4 do protokolu. 

4. Wniosek Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie o dofinansowanie 

prac przy zabytkowym obiekcie oltarza bocznego pw. Sw. Antoniego 

Padewskiego (10.000A) 



Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w 

Strzegocinie dot. udzielenia dofinansowania w wysokoki 10.000z1 z przeznaczaniem 

na wykonanie prac restauratorskich przy zabytkowym obiekcie oltarza bocznego p.w. 

gw. Antoniego Padewskiego 

Zar4d stwierdzil, ze wniosek nie mote bye rozpatrzony poniewa2 nie spelnia 

wymogow okreglonych w uchwale nr )0C/157/04 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 29 

grudnia 2004r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskiej, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytkow. 

5. Oewiadczenie o objeciu udziatow 

Zarzad Powiatu przyje ogwiadczenie o nastcpu4cej tregci: 

„CAWIADCZENIE 0 OBJECIU UDZIALOW 

1) Jan Zalewski - Starosta Pultuski oraz Beata Joiwiak - Wicestarosta Pultuski dzialajqcy 

w imieniu i na rzecz Powiatu. Pultuskiego ogwiadczaj4, 

- 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 przedsicbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

pod numerem KRS 0000472325; NIP: 5681616554; REGON:000311645, o kapitale 

zakladowym w wysokoki 1 460 000 zi (zwanej dalej w skrocie Sipe)'kg), 

- stosownie do uchwaly Nr 5/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspOlnikOw 

Spolki odbytego w dniu 26 czerwca 2020 r. kapital zakladowy Spolki zostal 

podwy2szony z kwoty 1 460 000 (slownie: jeden milion czterysta szegedzies4t tysiccy) 

zlotych do kwoty 1 660 000 (slownie: jeden milion szegeset szegedziesiat tysiccy) 

zlotych. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Spolki postanowilo wszystkie 

nowo utworzone udzialy w kapitale zakladowym Spolki przeznaczye do objecia przez 

jedynego wspolnika Spolki tj. Powiat Pultuski, w zamian za wklad pienic2ny w 

wysokoki 200 000 zi (slownie: dwiegcie tysiccy zlotych). 

2) Jan Zalewski - Starosta Pultuski oraz Beata joiwiak - Wicestarosta Pultuski dziala4cy 

w imieniu i na rzecz Powiatu Pultuskiego ogwiadczajq, 2e Powiat Pultuski obejmuje w 

podwyZszonym kapitale zakladowym SpOlki 200 (slownie: dwiegcie) udzialOw w 



podwyzszonym kapitale zakladowym o wartoki nominalnej 1000,00 zl (slownie: 

jeden tysiac zlotych) kaZdy, o 14cznej wartoki nominalnej 200 000 z1 (slownie: 

dwiegcie tysiccy zlotych) i pokrywa je w calogci wkladem pienicinym w kwocie 200 

000 z1 (slownie: dwiegcie tysiccy zlotych). 

6. Wolne wnioski 

1) Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Komendy Powiatowej Policji 

w Pultusku o ufundowanie nagrod w formic pienicZnej w kwocie 700z1 kazda, 

dla trzech wyrOniaja_cych sic funkcjonariuszy Komendy Powiatowej policji w 

Pultusku. Wniosek stanowi zalacznik nr 5 do protokolu. 

2) Zarzad Powiatu ze wzglcdu na ustalony kalendarz imprez na 2020r. nie wyrazil 

zgody na ufundowanie nagrod dla uczestnikow Rajdu rowerowego pn. 

„GRAND PRIX AMATOROW NA SZOSIE — Rowerem Przez Polskc". 

Wniosek stanowi zahtcznik nr 6 do protokolu. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 10.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czIonkOw Zarz4du 

1. Jan Zalewski ........ 

2. Beata Ji5wiak 	  

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Emilia Agata GAsecka 	 

5. Zbigniew Ksieyk 	 
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