
Protoka nr  50   ./2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 18 paidziernika 2019r. 

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 rozpoczelo sie godz.15.00 

1. Akceptacja raportu przebiegu konsultacji spolecznych dot. projektu 

uchwaly Rady Powiatu w sprawie programu wspolpracy powiatu z 

organizacjami poz arzqdowymi 

Zarzad Powiatu akceptowal raportu przebiegu konsultacji spolecznych dot. projektu 

uchwaly Rady Powiatu w sprawie programu wspolpracy powiatu z organizacjami 

pozarzftdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki pc4ytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2020 w brzmieniu zalqcznika nr 3 do protokolu. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania mienia zakoticzonej inwestycji 

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo- 

SkOrznice — Ggsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare". 

Zarzftd Powiatu podje uchwale nr 180/2019 dot. przekazania Zarzadowi Drog 

Powiatowych w Pultusku mienia zakonczonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo- Skorznice — Gasiorowo na odc. Pultusk 

ul. Mickiewicza — Lipniki Stare". 

WartogC ksiegowa brutto inwestycji wynosi 8.938.826,88z1. 

3. Wniosek Polskiego Zwiqzku Hodowcow Gaebi o dofinansowanie 

zakupu pucharow na podsumowanie sezonu lotowego 2019r. (300z1) 

Tradycjft hodowcow zrzeczonych w Polskim Zwiftzku Hodowcow Golebi 

Pocztowych Oddzial Pultusk stala sie organizacja spotkania podsumowujacego sezon 

lotowy. Rowniez w roku 2019 planowane jest takie spotkanie, ktore bedzie 

zwienczeniem calorocznego wysilku dla ok. 90 czIonkow oddzialu. 



Wobec powyzszego Zwivek zwrocil sic do Zarz4du Powiatu o ufundowanie czcgci 

pucharow w wysokoki 300z1, ktore zostanft wrcczone na podsumowaniu sezonu 

lotowego 2019r. Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek. W powy2szym 

wydarzeniu udzial weimie przedstawiciel wladz powiatu. 

Wniosek dot. przedmiotowej sprawy stanowi zalacznik nr 4 protokolu. 

4. Informacja nt. wynikow konkursu Przyjazny Konsumentowi oraz 

zabezpieczenie Arodkow finansowych na ufundowanie statuetek oraz 

upominku w konkursie. 

Zarzftd przyje informacjc nt. rozstrzygnictej XI edycfi konkursu „Przyjazny 

Konsumentowi", ktorego organizatorami 	Zarzftd Powiatu w Pultusku, Pultuska 

Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentow. 

Celem konkursu bylo wylonienie i promowanie sprzedawcow oraz uslugodawcow z 

terenu powiatu pultuskiego, znajacych i szanujqcych w swojej codziennej dzialalnoki 

prawa konsumentow, a take uhonorowanie tych przedsicbiorcow, ktorzy w ocenie 

konsumentOw gwiadczq najwy2szy poziom uslug. 

Konkurs adresowany byl do pelnoletnich mieszkaricow powiatu pultuskiego, 

bckcych konsumentami w rozumieniu art.22' Kodeksu cywilnego. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie bylo prawidlowe wypelnienie i nadeslanie oryginalnego 

kuponu ze wskazan4, plac6wka na adres organizatorow konkursu. Oddajqc swoj glos 

konsumenci wzicli pod uwage to, w jakim stopniu dana firma jest przyjazna 

konsumentom i czy przestrzega ich praw. 0 wyborze podmiotu zadecydowala 

najwicksza iloge oddanych glosow. 

Laureaci, ktorzy uzyskali najwyszft punktacjc w czterech kategoriach konkursowych 

otrzymuji, tytul Firmy „Przyjaznej Konsumentowi". Laureaci konkursu to:  

Laureat w kategorii „IVajlepszy Podmiot Dzialailcy w Handlu na Terenie Miasta 

Pultusk" to: Hurtownia Artykulow Papierniczych I Biurowych „Gralit" S.C. ul. 

Kolejowa 5, 06-100 Pultusk. 

Laureat w kategorii „IVajlepszy Podmiot Dzialajqcy w Uslugach na Terenie 

Miasta Pultusk" to: Salon Urody „Afrodyta" Anna Trzthiska, ul. Mickiewicza 

22A, 06-100 Pultusk. 



Laureat w kategorii ,,,,Najlepszy Podmiot Dziatakcy w Handlu na Terenach 

Wiejskich Powiatu Pultuskiego" to: „BarKam" Maciej Skurczyk, Szyszki 

Wtacialiskie 16, 06-126 Gzy. 

Laureat w kategorii „lVajlepszy Podmiot Dziatakcy w Ustugach na Terenach 

Wiejskich Powiatu Puttuskiego" to: Dom Goicinny „Przemystaw" Jolanta 

Kowalska, Sulnikowo 27, 06-126 Gzy. 

W dniach od 1-15 paZdziernika 2019r. zostala przeprowadzona przez Pultuskq Gazet 

Powiatowa sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl, w ktorej udzial wzicly 

wszystkie podmioty zgloszone przez konsumentow. Internauci wybrali: 

„Najlepszy Podmiot Dziatakcy w Handlu na Terenie Powiatu Puttuskiego". 

Laureatem w tej kategorii zostala: Kwiaciarnia „IRYS", ul. Baltazara 152, 

06-100 Pultusk. 

„Najlepszy Podmiot Dziatakcy w Ustugach na Terenie Powiatu Pultuskiego". 

Laureatem w tej kategorii zostal: PARTY TIME, ul. Wigniowa 7, 06-1O0 Pultusk. 

Zwyciczcom konkursu zostana wrqczone statuetki i dyplomy na uroczystej sesji Rady 

Powiatu w dniu 30 paidziernika 2019r. Wgrod uczestnikow konkursu zostala 

wylosowana jedna osoba, kb:5ra otrzyma upominek. 

Zarzftd Powiatu postanowil o przeznaczeniu 1000z1 na ufundowanie statuetek oraz 

upominku w konkursie. 

5. Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia -16.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 



Podpisy czlonkow Zarz4.49,Towiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	  

4. Emilia Emilia Agata GAsecka 	  

5. Zbigniew KsiOyk 	  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

