Protokół nr 78/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 6 sierpnia 2008r.
1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2
do niniejszego protokółu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.30
1. Wizja lokalna na budowie szpitala w Pułtusku
Zarząd Powiatu w Pułtusku przeprowadził wizję lokalną budowanego
szpitala w Pułtusku w której uczestniczyli m.in. : Zbigniew Mikołajczak –
Inwestor

Zastępczy

oraz

Witold

Chrzanowski

-

Radny

Sejmiku

Województwa Mazowieckiego, Narcyz Tokarski - Dyrektor SP ZOZ w
Pułtusku.
Zarząd zapoznał się z informacjami dotyczącymi postępu prac na budowie.
Szczególną uwagę skupiono na zadaniach (roboty budowlano-montażowe)
przewidzianych do realizacji w 2008 r. w ramach środków finansowych
przyznanych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 14 lipca
2008 r. (kwota 7.000.000 zł).
2. Decyzja w sprawie „Urządzenie terenu wokół Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Pułtusku”.
Starosta Pułtuski poinformował, że podczas wykonywania robót związanych
z urządzeniem terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Pułtusku okazało się, że ww. teren nie jest odwodniony. Wobec
powyższego zachodzi konieczność wykonania tych prac.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję Starosty oraz zobowiązał Dyrektora
SOSW do przygotowania kosztorysu wykonania odwodnienia terenu przy
SOSW w Pułtusku.

3. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dot.
współfinansowania zakupu samochodu
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku , dotyczący ujęcia w planie budżetu
powiatu na 2009r. kwoty w wysokości 150.000 zł. na współfinansowanie
zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa
chemiczno – ekologicznego.
Ostateczna decyzja z przedmiotowej sprawie zostanie podjęta po uchwaleniu
przez Radę Powiatu w Pułtusku budżetu powiatu na 2009r.
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie było.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.20
Protokółowała:
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ................................................
2. Witold Saracyn ................................................
3. Wiesław Cienkowski .....................................
4. Izabela Sosnowicz – Ptak ...............................
5. Zbigniew Szczepanik .....................................

