
Protokot nr 	/1   /2019 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 15 maja 2019r. 

1. Lista obecnoki i porz4lek posiedzenia stanow4 zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.8.30 

1. Ornowienie spraw dot. sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w 

Pultusku 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z informac4 przedstawiong.  przez Dyrektora LO im. P. 

Skargi w Pultusku p. B. Meredyk nt. uZytkowania sali gimnastycznej przy LO oraz 

koniecznoki wykonania niezbcdnych dodatkowych zabezpieczen lamp, plyt 

akustycznych, glognikow zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. 

Zgodnie z przedstawionym kosztorysem wartok robot wyniesie ok. 30.000z1 netto. 

Ponadto Dyrektor LO zwrOcila sic z wnioskiem o zabezpieczenie ok. 16.600z1 na 

zakup krzeselek i stolikOw do trzech sal lekcyjnych. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wnioski p. Dyrektor. Do sprawy 

zabezpieczenia grodkOw finansowych na wyzej przedstawione zadania, Zarzqd 

Powiatu wrOci na posiedzeniu Zarz4du w m. czerwcu 2019r. 

2. Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego dot. wyraienia zgody na zdjecie ze 

stanu ksiqg inwentarzowych sprzetu i maszyn 

Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego poinformowal, ze w 

zwivku z planowanym remontem pracowni mechanicznej i spawalni, zwraca sic z 

progba o wyraenie zgody na likwidacjc lub inne przeznaczenie sprzctu i maszyn 

znajdu4cych sic w ww. pomieszczeniach. 

Zarzad wyrazil zgodc na : 

- sprzedaz prasy mimogrodowej z 1997r. (szacunkowa wartok rynkowa — 4.650z1) 

oraz wiertarki Bosch 700W (szacunkowa wartok rynkowa — 643,40z1) 



- przekazanie do Starostwa Powiatowego 7 regalow (wartoge inwentarzowa — 0,22 z1 

za sztukq) 

- pozostale maszyny i sprzt (planowane m.in. do oddania na zlom), o ktorych mowa 

w pigmie ZSZ z dnia 8 maja 2019r. (znak: ZSZ.213.5.19) zostana przekazane do 

Zarzadu Drag Powiatowych w Pultusku. 

Pismo Dyrektora ZSZ stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. 

3. Omowienie spraw zwiqzanych z bieiqcymi remontami w budynku 

ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku 

Zarzad Powiatu przyja1 informacjq Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego nt. 

planowanego remontu pomieszczeri w ZSZ o hicznej wartoki ok. 150.000z1. 

Zadanie bedzie realizowane w ramach planu finansowego jednostki. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania w uiytkowanie szkole 

uczestniczqcej w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych 

oraz umiejetnoaci z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi" materialow 

dydaktycznych 

Zarzad Powiatu podjal uchwalq nr 91/2019 w sprawie przekazania w uZytkowanie 

szkole uczestniczacej w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz 

umiejtnogci z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi" materialow dydaktycznych o 

lacznej wartogci 7.474z1. 

5. Omowienie projektu uchwaty Rady Powiatu w sprawie wyraienia zgody 

na dokonanie oraz przyjecie darowizny nieruchomoeci. 

Zarzad Powiatu akceptowal projekt uchwaly Rady Powiatu dot. wyraZenia zgody na 

dokonanie oraz przyjecie darowizny nieruchomoki (dot. drOg poloZonych na terenie 

gminy Pultusk). 

Projekt uchwaly stanowi zalacznik nr 4 do protokolu i zostanie skierowany na 

posiedzenie komisji Rady oraz Sesjq Rady Powiatu. 

7. Informacja Szpitala Powiatowego Gajda —Med. sp. zo .o. o nt. awarii 

lampy do tomografu komputerowego 

Zarzad Powiatu zapoznal sib z pismem Szpitala Powiatowego Gajda —Med. sp. z o .o. 

nt. awarii lampy w tomografie komputerowym, w brzmieniu za4cznika nr 5 do 

protokolu. 



Nastepnie Starosta poinformowal, ze majac na wzgledzie zdrowie i 2ycie pacjent6w, 

w rozmowie telefonicznej, jak4, przeprowadzil z Dyrektorem Generalnym Szpitala 

ustalono, ze naprawa ww. urzadzenia jest zadaniem priorytetowym i zostanie 

wykonana w ramach grodkow wlasnych spolki. Ze wstcpnych informacji wynika, ze 

tomograf zostanie uruchomiony do 21 maja 2019r. 

8. Wniosek Rady Rodzicow przy Zespole Placowek Oewiatowych Szkoly 

Podstawowej w Winnicy o wsparcie finansowe. 

Zarzqd Powiatu na posiedzeniu w dn. 15 lutego 2019r. przyje „Plan wydarzen 

organizowanych i wspolorganizowanych przez powiat pultuski w 2019r.", ktorego 

realizacja przebiega zgodnie przyjctymi ustaleniami i zalozeniami finansowymi. 

Ma4c na wzgledzie powyzsze Zarzqd Powiatu uznal, ze nie ma moZliwogci 

pozytywnego rozpatrzenia progby Przewodniczqcej Rady Rodzicow przy Zespole 

Placowek Ogwiatowych Szkoly Podstawowej w Winnicy o wsparcie finansowe Dnia 

Dziecka. 

9. Wniosek Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora o dofinansowanie 

wydawnictw po4wieconym dziejom Mazowsza, powiatu puttuskiego i 

Puttuska 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sie z wnioskiem Akademii Humanistycznej im. A. 

Gieysztora w Pultusku, postanowil, ze dokona zakupu I i II tomu „Dziejow Pultuska" 

oraz innych publikacji AH w Pultusku za laczna, kwote 2.500z1 (slownie: dwa tysiwe 

pieeset zl) w celach promocyjnych powiatu. 

Wniosek AH stanowi zalacznik nr 6 do protokolu. 

10. Wniosek Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki o dofinansowanie nagr6d 

dla laureatow 27. Edycji Festiwalu Piosenki Dzieciecej i Mtodzieiowej 

Zarz41 Powiatu na posiedzeniu w dn. 15 lutego 2019r. przyje „Plan wydarzen 

organizowanych i wspolorganizowanych przez powiat pultuski w 2019r.", ktorego 

realizacja przebiega zgodnie przyjetymi ustaleniami i zaloleniami finansowymi. 

Majac na wzgledzie powyZsze Zarzad Powiatu uznal, ze nie ma moZliwogci 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki o 

dofinansowanie nagrOd dla laureatOw 27. Edycji Festiwalu Piosenki Dzieckcej i 

MlodzieZowej. 



11. Informacja o funkcjonowaniu Nieodplatnej Pomocy Prawnej w Powiecie 

pultuskim w roku 2018 

Zarzqd Powiatu przyje informacj o funkcjonowaniu Nieodplatnej Pomocy Prawnej 

w Powiecie Pultuskim w roku 2018. Na terenie powiatu pultuskiego funkcjonuj dwa 

Punkty Nieodplatnej Pomocy Prawnej (NPP). 

Liczba Punktow uzalezniona jest od liczby mieszkancow danego powiatu ( 1 punkt na 

25 tys. mieszkancow). 

W roku 2018 Punkty Nieodplatnej Pomocy Prawnej, zlokalizowane byly: 

1. W budynku bylej Bursy Szkolnej w Pultusku, ul. 3 Maja 20. Punkt obsiugiwany 

byl przez adwokata i radcc prawnego. Adwokata zglosila Rada Adwokacka w 

Plocku. Radcc prawnego zglosila Izba Radc6w Prawnych w Olsztynie. 

2. W budynku Urzcdu Gminy w Winnicy, ul. Pultuska 25. 

Punkt obslugiwany byl przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego wybrane 

w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu. 

Punkty dzialajq przez 5 dni w tygodniu: przez co najmniej 4 godziny dziennie wedlug 

harmonogramow sporzqdzanych na kaZdy miesiqc danego roku. 

Liczba przyjctych osob przez Punkty Nieodplatnej Pomocy Prawnej w Powiecie 

Pultuskim to: 

- 2016r.: 457 osob 

- 2017r.: 515 osob 

- 2018r.: 610 osob 

Staosoka Nieopiatnej Pomocy Prawnej w 201 8r. 

1. Liczba przyjctych osob w ramach Nieodplatnej Pomocy Prawnej w 2018r. ogolem 

610, w tym osoby przyjcte przez przedstawicieli Stowarzyszenia 118. 

2. Wykaz dziedzin, z ktorych udzielono najwiqcej porad prawnych w ramach 

Nieodplatnej Pomocy Prawnej: 

a) prawo cywilne — 116 porad; 

b) prawo spadkowe — 102 porad; 

c) prawo rzeczowe — 96 porad; 

d) prawo rodzinne z wylaczeniem rozwodOw i separacji — 81 porad; 

e) prawo karne — 49 porad; 



f) prawo ubezpieczen spolecznych — 42 porad. 

3. Forma udzielonej pomocy: 

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowivu4cym stanie prawnym o 

przyslugujgcej jej uprawnieniu lub o spoczywa4cych obowivkach — 541 osob; 

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwivania jej problemu — 500 °sob; 

c) udzielenie pomocy w sporzadzeniu projektu pisma w prawach oznaczonych w 

ustawie — 161 °sob. 

4. Czas pogwiccony na udzielenie pomocy prawnej: 

a) poniej 15 minut — 56 przypadkow; 

b) od 15 minut do 30 minut — 203 przypadkow; 

c) od 30 minut do 60 minut — 235 przypadkow; 

d) powyzej 60 minut — 116 przypadkow 

12. Informacja nt. Programu wspotpracy z organizacjami pozarzqclowymi za 

2018r. 

Zarzqd Powiatu przyja1 informacjc nt. Programu wsp6Ipracy z organizacjami 

pozarz4dowymi za 2018r. , ktora zostanie skierowana na komisjq i sesjq Rady Powiatu 

w Pultusku. 

13. Raport o stanie Powiatu Puttuskiego za 2018r. 

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o 72ianie niektogch ustaw w celu .2,24cksenia uckialu obywateli 

w procesie nybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektogch organow publicnych 

wprowadzila wiele nowych rozwivan usprawnia4cych udzial mieszkancow w 

procesie kontrolowania oraz funkcjonowania organow publicznych. Jedna z 

istotniejszych wprowadzonych zmian i nowoki jest instytucja raportu o stanie JST. 

Zgodnie z art. 30a ustawy o samorzqdzie powiatowym, co roku - do 31 maja - zarztd 

powiatu, jako organ wykonawczy, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. 

Jest do dokument, ktory obejmuje podsumowanie dzialalnoki zarz4du powiatu w 

roku poprzednim, w szczegOlnoki reali7acj polityk, program6w, strategii, uchwal 

rady powiatu i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych dzialalnogciq 

samorz4du powiatu pultuskiego. 

Opracowywany raport zawiera informacje o pracy jednostek organizacyjnych powiatu 

oraz pokazuje efekty realizacji najwainiejszych zadan podejmowanych w minionym 



roku: przebudowc dr6g, poprawq bezpieczenstwa mieszkancow, stanu technicznego 

budynkow ogwiatowych oraz wzbogacenie bazy dydaktycznej, oferty edukacyjnej 

szkol, ochrony zdrowia, pomocy spolecznej. 

Zarzad Powiatu przyjal informacje nt. prac nad raportem powiatu pultuskiego za 

2019r. 

14. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Zarzad Powiatu podjal uchwalq nr 88/2019 w sprawie zmian uchwaly bucfietowej 

Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

15. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzad Powiatu podjal uchwale nr 89/2019 w sprawie zmian planu finansowego 

zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi 

ustawami. 

16. Podkcie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzad Powiatu podjal uchwale nr 90/2019 w sprawie zmian planOw dochodow i 

wydatkow wprowadzonych w toku wykonywania bu&etu. 

17. Podpisanie protokotow posiedzeti Zarz4du Powiatu 

Zarzad Powiatu podpisal protokoly posiedzenia Zarzadu z dnia: 5,10,17,24,25 

kwietnia oraz 10 maja 2019r. 

18. Wolne wnioski 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 

Na tym protokol zakonczono. 



Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.30 

Protokolowala 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarzqd 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JOiwiak 

3. Halina Zofia Banac 	 WAVA4  
4. Emilia Agata Gasecka 	 

5. Zbigniew KsiOyk 	.r- 
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