
Protoka nr..63../2018 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 28 1utego 2018r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowift zakczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczOo siq godz. 8.50 

1. Wniosek PCPR o wsparcie finansowe Powiatowej Wystawy Tworczogci 

Osob Niepelnosprawnych. 

• Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawila informacjq nt. 

organizacji Powiatowej Wystawy TwOrczoki OsOb Niepelnosprawnych oraz 

zwrocila sib z wnioskiem o przeznaczenie grodkOw finansowych na organizacjq 

wystawy. 

Uroczyste otwarcie Wystawy odbOzie siq 19 kwietnia 2018r. w Sail Kina Narew, zag 

prezentacja prac trwae bcdzie w dniach 16-26 kwietnia 2018r. w Galerii 4 Stron 

Swiata w Pultusku. Powiatowa Wystawa TwOrczoki OsOb Niepelnosprawnych 

swym zasicgiem w bie2ftcym roku obejmie caly powiat pultuski. GlOwnym celem 

Wystawy jest zaprezentowanie prac plastycznych podopiecznych placOwek z terenu 

powiatu pultuskiego i promowanie powiatu pultuskiego i jego dzialati prowadzonych 

na rzecz osOb niepelnosprawnych. 

Zarzqd Powiatu przyje informacjq oraz postanowil o przeznaczeniu 2.000z1 na 

organizacj wystawy. 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu. 

2. Decyzja w sprawie ogloszenia przetargu nieograniczonego na 

"Przebudowe drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk — Bulkowo — 

Skorznice — GAsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki 

Stare" 

Zarzftd Powiatu postanowil o ogloszeniu nieograniczonego przetargu na 

"Przebudowq drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk — Bulkowo — SkOrznice — 

Gftsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare". Zakres robot obejmuje 

m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiOrkowe, roboty ziemne i korytowanie, 



wykonanie krawOnikOw, obrzeZ.  y, podbudowy, odwodnienia, nawierzchni, 

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, roboty wykonczeniowe itd. 

ZamOwienie obejmuje rowniez opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 

robot, utrzymanie na wlasny koszt oznakowania tymczasowego robot przez caly 

okres realizacji a take jego demontaal po robotach, wykonanie niezbednych badan 

i pomiarOw, uporzqdkowanie terenu. 

Wartok zamOwienie the przekracza wyraZonej w ziotych rOwnowartoki kwot 

okregonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamOwien 

publicznych i wynosi 5.649.724,09z1 netto. 

Informacja nt. przetargu stanowi zalgeznik nr 4 do protokolu. 

- podjccie uchwaly w sprawie powotania komisji przetargowej. 

• Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjq uchwale 

Nr 550/2018 w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamOwienia o ktOrym mowa wyzej. 

3. Wniosek SOSW dot. wyralenia zgody na nieodptatne przekazanie 

tapczanow. 

Dyrektor Wydzialu Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowala, ze 

Specjalny Ogrodek Szkolno — Wychowawczy im. A. Karlowicz w Pultusk w 2017r. 

zakupil nowe tapczany dla grup wychowawczych, poniewaZ to dotychczasowe, ze 

wzgledu na stan techniczny, the mogly bye dalej uZywane przez niepelnosprawnych 

wychowankOw. 

Obecnie Specjalny Ogrodek Szkolno — Wychowawczy, ze wzgledu na progbe 

Stowarzyszenia Serdeczna Dion" Dom — Pokrzywnica, zwrOcii sic z wnioskiem do 

Zarzftdu Powiatu o wraZenie zgody na nieodplatnego przekazania 24 szt. tapczanOw 

na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. 

Nieodplatne przekazanie tapczanOw wsparloby dzialalnoge Stowarzyszenia, 

natomiast SOSW unikneloby dodatkowych kosztOw zwiazanych z odplatnym 

wywozem przedmiotow wielkogabarytowych.. 

Wniosek SOSW stanowi za4cznik nr 5 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu, dzialajqc na _podstawie uchway Nr 572 / 2014 ZarzciduPowiatu w Pultusku 

z dnia 13 padziernika 2014r. w sprawie Regulaminu gospodarowania skladnikami majcitku 

ruchomego powzatu, wyrazil zgodc na nieodplatne przekazanie tapczanOw. 



4. Wniosek AH im. A. Gieysztora o zapewnienie autokaru na wyjazd do 

Warszawy dla uczestnikow Uniwersytetu Dzieciecego. 

Zarzftd Powiatu zapoznal sie z wnioskiem Akademii Humanistycznej im. 

A.Gieysztora w Pultusku o zapewnienie autobusu, ktorym dzieci uczeszczaj4ce na 

zajecia Humanistycznego Uniwersytetu dla Dzieci i ich opiekunowie mogliby 

dojechae w dniu 11 marca 2018r. do Muzeum Archeologicznego w Warszawie na 

warsztaty archeologiczno-historyczne. 

Zarzgd Powiatu uznal, ze nie ma mo2liwoki pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 6 do protokolu. 

4. Wniosek ZPP o udzial w kampanii „Dumni z Polski". 

Zarzftd Powiatu zapoznal sie z wnioskiem Zwiqzku Powiatow Polskich dotycz4cym 

• 
udzialu w kampanii „Dumni z Polski". Kampania zostala przygotowana z mygq, o 

samorzqdowcach, ktorzy w 2018 podsumowuja, swojq kadencje a jednoczegnie chcq, 

aktywnie uczcie jubileusz stulecia. 

Zarzqd Powiatu podziela inicjatywe ww. kampanii jednak ze wzglcdu na prowadzone 

inwestycje oraz zaplanowane wydatki w budzecie powiatu na 2018 rok nie ma 

mo2liwogci wlqczenia sie do kampanii. 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 7 do protokolu. 

5. Protokot z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania 

stypendiow za wybitne wyniki w nauce. 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z protokolem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w 

sprawie przyznania stypendiow za wybitne wyniki w nauce. 

W wyznaczonym terminie wplyncly nastepu4ce wnioski o przyznanie stypendium 

za wybitne wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2017/2018 , tj.: 

• Liceum Ogolnoksvalcgcego im. Piotra S kargi w Pultusku: 

1. Piotr Baprawski 

2. Damian Kiela 

3. Zuzanna Kaim 

4. Natalia Kosakowska 

5. Natalia Szymatiska 

6. Karolina Parzychowska 

7. Alicja Zawisza 

8. Karolina Ambroziak 



9. Dominika Bednarska 

10. Katarzyna Kordowska 

11. Amanda Orlowska 

12. Natalia Wysocka 

13. Artur Kaminski 

14. Karolina Wojtkowska 

15. Bartosz Chimkowski 

16. Milena Glowacka 

17. Bartosz Smolinski 

18. Justyna Krupiriska 

19. Dominika Miloszewska 

• 
20. Oliwia KrzyZewska 

21. Weronika Zych 

• Zespolu sko./ Zawodowych i1n. Jana Ruskowskiego w Pultusku: 

1. Aleksandra Malicka 

2. Ilona Ogrodnik 

3. Konrad Holender 

Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wszystkie wnioski i postanowil o 

przyznaniu ww. uczniom stypendium w wysokoki 800z1. 

Protokol z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 15 lutego 2018r. stanowi 

zalacznik nr 8 do protokolu. 

• 7. Protokol z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania 

stypendiow za wysokie osiggniecia w sporcie. 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z protokolem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w 

sprawie przyznania stypendiOw za osiagniccie wysokich wynikow sportowych. 

W wyznaczonym terminie wplyncly 2 wnioski o przyznanie stypendium za 

osiagniccie wysokich wynikOw sportowych, tj.: 

• Zespolu s*/ Zawodowych i1n. Jana Ru4owskiego w Pultusku: 

1. Pawel Szmeja — MKS „Narew" -podnoszenie cicZar6w. 

2. Szymon Jaszczak — Klub Sportowy Semiramida- kickboxing. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wnioski i postanowil o przyznaniu ww. 

uczniom stypendium w okresie marzec-sierpien 2018r. w kwocie po 200z1 

miesiccznie. 



Protokol z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 14 lutego 2018r. stanowi 

zalacznik nr 9 do protokolu. 

8. Zatwierdzenie Aneksu nr 5 do organizacji LO im. P. Skargi w Pultusku 

Zarzad Powiatu zatwierdzil Aneks nr 5 do organizacji LO im. P. Skargi 

w Pultusku w brzmieniu za14cznika nr 10 do protokolu. 

Nowego podzialu godzin dokonano ze wzglcdu na przyjccie dwoje uczniow do klasy 

I B (II) przybywajacych z zagranicy. 

9. Wnioski mieszkaticow wsi Dzbanice dot. przejecia na rzecz powiatu 

dzialek, zajetych pod drogc powiatowq. 

Dyrektor Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomokiami poinformowala o 

wnioskach mieszkancow wsi Dzbanice o przejccie na rzecz Powiatu Pultuskiego, za 

• odszkodowaniem, czcki ich dzialek zajctych pod publiczn4, drogc powiatowft o nr 

ewidencyjnym 208. Dyrektor poinformowala, ze ww. droga byla wykonana przed 

1999r. i niestety zgodnie z ustaw4, z dnia 13 paidziernika 1998r. przepisy 

wprowadzajace ustawy reformuj4ce administracjc publicznq,, mieszkancy the majq 

mozliwosci wystcpowania do powiatu o odszkodowanie za nieruchomoki zajcte pod 

publiczna, drogc powiato\Aq. 

Zarzftd Powiatu po zapoznaniu sic ze spraw4, i zobowival Dyrektora Geodezji do 

przygotowania stosownych dokumentow reguluj4cych stan prawny grunt6w. 

Szacowany koszt dokumentacji geodezyjnej to ok. 13.000z1. 

Wnioski mieszkancow stanowiq zalftcznik nr 11 do protokolu. 

• 10. Stanowisko RIO w sprawie uchwaly o dotacjach dla szka 

niepublicznych. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie uchwaly o dotacjach dla szkO1 niepublicznych. Informacje przedstawione w 

uchwale RIO the wplywa4 a trek merytoryczn4r  uchwaly i zachowuje ona moc 

obowiazujftcq. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budiecie powiatu na 2018r. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc 

Nr 551/2018 w sprawie zmian w uchwale bud2etowej Powiatu Pultuskiego 

na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 

2017r. 



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

administracji rzadowej oraz innych zadaii zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc 

Nr 552/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rz4dowej oraz innych zadari zleconych odrcbnymi ustawami. 

13. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych 

w toku wykonania budietu 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglonie podje uchwec 

Nr 553/2018 w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w toku wykonania 

bu&etu 

14.Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzgdu w dniu 14 i 20 lutego 2018r. 

• Zarzqd Powiatu przyje protokol Zarz4du Powiatu w dniu 14 i 20 lutego 2018r. 

15. Wolne wnioski. 

1. Zarzqd Powiatu zapoznal sic z pismami p. Z. Lachowskiego, ktOre stanowiq, 

za4cznik nr 12 do protokolu. 

2. Radna H. Banach zwrocila sic do Dyrektora Zarz4du Drog Powiatowych o 

naprawe drogi na odcinku Prusinowice — Kokiesze, poniewaz jest w fatalnym 

stanie i wymaga pilnego remontu (polatanie dziur w asfalcie). 

3. Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji poinformowala, ze w odpowiedzi na 

ogloszony 1 marca 2018 r. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 2018 Ochrona zabytkow, zostal opracowany wniosek pn. 

„Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum 

Ogolnoksztec4cego im. Piotra Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu 

zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" 

Wartak' calego ,adania mynosi - 1.574.286,92 V, w 0m nymagany 7-IA/ad wiasny powiatu 

• wnioskowana dotacja MKiDN 
	

707.558,15 zi 

• wklad wlasny powiatu 	 75.085,31 zI 

• wnioskowana dotacja od Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora 

Zabytkow (wniosek zioZony 28.02.2018r.) 757.643,46 zI 

• inne irodia — projekt budowlany oplacony przez Liceum Ogolnoksztalcqce 

im. P. Skargi w Pultusku 	 34.000,00 zI 

Zarz40 Powiatu akceptowal przedstawionq, informacjc i postanowil wystviC do 

Rady Powiatu o zabezpieczenie wymaganego wkladu wiasnego na ww. zadanie. 



• 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 10.30 

Protokolowala: 

B.Przybylowska 

Podpisy czionkow Zarz. Powi 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 	 

5. Krzysztof Janusz Pienkos 	 

• 
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