
ProtokM Nr 	 ic2a1-9  

posiedzenia Zarzadu Powiatu w Puttusku 

w dniu 17 grudnia 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 rozpoczclo siq godz.13.00 

1. Sprawa zabezpieczenia grodkOw finansowych na wydatki remontowe w 

LO. 

Dyrektor LO poinformowala, ze ze wzglcdu na problem ze znalezieniem wykonawcy 

naprawy instalacji elektrycznej w LO w 2019r. zwraca sib do Zarzadu o wykorzystanie 

kwoty 25.000z1, wczegniej przeznaczonej na ww. zadanie, na wykonanie dodatkowych 

zabezpieczen sali gimnastycznej. Po negocjacjach koszt wykonania robot wyniesie 

30 700z1. 

Zarzad Powiatu wyrazil zgock na przeznaczenie kwoty 25.000z1 na wykonanie 

dodatkowych zabezpieczen sali gimnastycznej, pozostala kwota w wysokoki 6 000z1 

zostanie zabezpieczona w ramach podzialu grodkow rezerwy ogwiatowej 

2. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w Puhusku zmieniaj4cej 

uchwale w sprawie okreglenia zadafi finansowych w 2019r. ze grodkOw 

PFRON 

Zarzftd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu zmieniajacej uchwale w 

sprawie okreglenia zadari finansowych w 2019r. ze grodkOw PFRON w brzmieniu 

zalacznika nr 3 do protokolu. 

Projekt uchwaly zostanie skierowany na najbli2sze posiedzenia komisji i sesjq Rady 

Powiatu. 

3. Wniosek PCPR dot. zatwierdzenia zmian w planie wydatkow finansowych 

na 2019r. dot. dzialalnogci WTZ 



Zarzftd Powiatu w Pultusku zatwierdzil zmiany w planie wydatkOw finansowych na 

rok 2019r. dot. dzialalnoki WarsztatOw Terapii Zajcciowej prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego „Jan-Pol", ktOre pozwolq na pelne 

wykorzystanie planu finansowego WTZ. 

Ponadto Zarzad zatwierdzil propozycj Stowarzyszenia Wsparcia Spolecznego „Jan-

Pol" prowadzacego Warsztaty Terapii Zajqciowej w Swieszewie dot. zmiany od 1 

stycznia 2020r umowy nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w zakresie §2 pkt 8. 

Zmiana polega na zmniejszeniu z 3/4  na 1/2  etatu psychologa oraz zwiekszeniem z 1/2  

na 1 etat pracownika gospodarczego. 

Wniosek PCPR w przedmiotowych sprawach stanowi zalacznik nr 4 do protokolu. 

4. Pismo SOSW o ustalenie calodziennej stawki zywieniowej w SOSW na 

2020r. 

Zarzqd Powiatu ustalil , ze w 2020r. calodzienna stawka zywieniowa w Specjalnym 

Ogrodku Szkolno — Wychowawczym bcdzie taka sama jak w roku bieZ4cym i wyniesie 

11,50z1 

Pismo SOSW w ww. sprawie stanowi zakcznik nr 5 do protokolu. 

5. Pismo dot. nieodplatnego udostepnienia stalowki szkolnej w SOSW dla 

Stowarzyszenia Trzeiwoki „WIT" 

Zarzqd Powiatu przyje informacjq nt. nieodplatnego udostqpnienia stolOwki szkolnej 

w dniach 31 grudnia 2019r. - 1 stycznia 2020r. w Specjalnym Ogrodku Szkolno —

Wychowawczym dla Pultuskiego Stowarzyszenia Trzeiwoki „WIT" celem 

zorganizowania Abstynenckiej Zabawy Sylwestrowej o charakterze terapeutycznym 

majacej na celu dzialania informacyjno — promocyjne zwiazane z nauk4. trzeiwoki , 

zdrowym stylu 

Pismo w ww. sprawie stanowi zakcznik nr 6 do protokolu. 

6. Informacja nt. Uchwaly Prezydium Okregowej Rady Aptekarskiej 

Okregowej Izby Aptekarskiej w Warszawie zmieniaj4cej uchwate w 

sprawie opinii dot. rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostcpnych na 

terenie powiatu. 



Zarzqd Powiatu zapoznal sie z informacja nt. uchwaly Prezydium Okregowej Rady 

Aptekarskiej Okrgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie zmieniajacej uchwalq w 

sprawie opinii dot. rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostcpnych na terenie powiatu. 

Zmiana polega na wyraieniu negatywnej opinii nt. rozkladu godzin aptek 

ogolnodostepnych. Powysza sprawa zostanie przedstawiona na najbliZszych 

posiedzeniach komisji i sesji Rady Powiatu. 

Uchwala stanowi zalgcznik nr 7 do protokolu. 

7. Podjccie uchwaly w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizacje 

w 2020r. zadania publicznego powiatu pu1tuskiego z zakresu powierzenia 

prowadzenia jednego punktu nieodplatnej pomocy prawnej i Awiadczenia 

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji 

W dniu 5 listopada 2019r. Starosta Pultuski — oglosil konkurs na prowadzenie jednego 

punktu nieodplatnej pomocy prawnej i gwiadczenie nieodplatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pultuskiego 

Punkt zostal zlokalizowany w Pokrzywnicy — zgodnie z wnioskiem Wojta tej gminy. 

Do konkursu mogly przystviC jedynie pozarz4dowe organizacje. Ostatnim dniem 

przyjmowania ofert na konkurs byl 28 listopada 2019r. Komisja konkursowa 

powolana uchwala, Nr 204/2019 Zarz4du Powiatu w Pultusku, w dniu 29 listopada 

2019r. stwierdzila, ze na konkurs wplyncly 2 oferty: 

I. Fundacja Gokbie Serce z Rzeszowa, 

II. Fundacja Inicjatywa Aktywnych Kobiet z Olsztyna. 

W dniu 9 grudnia 2019r. komisja konkursowa dokonala oceny formalnej 

i merytorycznej ofert. 

Poszczegolne oferty po przeprowadzeniu ich analizy otrzymaly nastcpujcf, liczbe 

punktow: 

Oferta Nr 1 Fundacja Golebie Serce 72 punkty 

Oferta Nr 2 Fundacja Inicjatywna Aktywnych Kobiet 87 punkty. 



Komisja sporzadzila protok61, z adnotacja, ze wyniki pracy Komisji Konkursowej 

zostanft przedstawione Zarzadowi Powiatu celem dokonania wyboru oferty i podjqcia 

uchwaly o przyznaniu dotacji. 

Dotacja wynosi rocznie: 64.020,00 z1 za udzielanie pomocy prawnej, gwiadczenia 

poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, w tym 3.960,00 z1 za przeprowadzenie 

co najmniej 1 zadania z zakresu edukacji prawnej. 

Komisja wnioskuje, aby w ramach edukacji prawnej przeprowadziC co najmniej 

1 spotkanie — szkolenie dla grupy spolecznej np. uczniow szkol grednich lub emerytow 

na temat praw i obowiftzkow obywatelskich oraz dostqpie do nieodplatnej pomocy 

prawnej i nieodplatnym poradnictwie obywatelskim (propozycje wybrano z ustawy 

„o nieodplatnej pomocy prawnej"). 

Zarz4d akceptowal wyniki pracy Komisji Konkursowej oraz propozycje realizacji 

zadania w ramach edukacji prawnej. 

Zarzqd Powiatu podjaI uchwalq nr 214/2019 w sprawie wyboru oferty i udzielenia 

dotacji na realizacjg w 2020r. zadania publicznego powiatu pultuskiego z zakresu 

powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodplatnej pomocy prawnej i gwiadczenia 

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji 

8. Oferta Agencji Informacyjnej WPU24 dot. nawilzania wspapracy 

informacyjnej 

Zarz41 Powiatu akceptowal ofertq Agencji Informacyjnej WPU24 dot. nawiazania 

wspolpracy informacyjnej na rok 2020, ktora bcdzie polegala na nielimitowanej 

publikacji przekazanych informacji, tregci tekstowych, fotograficznych, audio-wideo, 

w tym zaproszenia, plakaty, linki przekierowujgce ze strony Starostwa Powiatowego. 

Mieskczny koszt 738z1 brutto. 

9. Oferta AGA PRESS dot. publikacji informacji samorz4dowych na 1amach 

PGP oraz publikacji banneru Przewodnicz4cego na portalu 

www.pultusk24.pl  



Zarzad Powiatu zapoznal siq z ofertq AGA PRESS i postanowil o publikacji na portalu 

pultusk24.pl baneru dot. dyurow Przewodnicz4cego Rady. Miesiqczny koszt 368,33z1 

brutto. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

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

19 grudnia 2018r. 

Zarzad Powiatu podje uchwalq nr 215/2019 w sprawie zmian uchwaly budietowej 

Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 

grudnia 2018r. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i vvydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzd Powiatu podia' uchwalq nr 216/2019 w sprawie zmian planOw dochodow i 

wydatkOw wprowadzonych w toku wykonywania budZetu. 

12. Ornowienie zaloien do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwaly budietowej oraz WPF 

Zarz4d Powiatu ornowil zaloenia do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

zmiany uchwaly budietowej oraz WPF w brzmieniu zaNcznika nr 8 do protokolu. 

13. Wolne wnioski. 

Zarzgd Powiatu zapoznal sib z pozytywnymi opiniami komisji Rady Powiatu o 

projekcie uchwaly budietowej na 2020r. Wobec powpszego Zarzad Powiatu na sesji 

Rady Powiatu bqdzie wnosil o podjccie uchwaly budietowej na 2020rok, tak jak w 

przedstawionym projekcie uchwaly 

Radna E. GAsecka oraz Radny Z. KsiOyk zwrocili siq do Dyrektora Zarzadu Dreg 

Powiatowych o sprawowanie nadzoru nad wlagciwym utrzymaniem drog 

powiatowych w sezonie zimowym. 

Radna. E Gasecka poinformowala, ie w dniu dzisiejszym na odc. Pultusk — Psary 

droga byla bardzo gliska i doszlo do kolizji drogowych. 



Na tym protokol zakoriczono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia -16.00 

Protokolowala: 

. Przybylowska 

1. Jan Zalewski 	 
tO 2. Beata JOiwiak 	 

41') 
3. Halina Zofia Banach 	6 QkkatA 
4. Emilia Agata G2isecka 	 

5. Zbigniew Ksieiyk 	 

 

Podpisy czionkow Zarzadu Powi 
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