
Protoka nr . a0A. /-2064 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Puttusku 

w dniu 25 kwietnia 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia za4czniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.15 

0 1. Ornowienie spraw dot. przebudowy oraz biei4cych remontow drog 

powiatowych. 

Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych p. W. Kaczmarczyk poinformowal, Ze: 

a) przeprowadzono drugie postcpowanie przetargowe na zadanie: „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeti — Ggsocin — Lady Krajrczyno odc. 

Szyszki — 2ebry Falbogi". Wplyncly dwie oferty, ktore znacznie przewyszaly 

kwotc zaplanowanq, w bud2ecie powiatu na sfinansowanie zamowienia. Ze 

wzglcdu na brak mo2liwogci zwickszenia bud2etu do ceny najkorzystniejszej 

oferty, przetarg zostal uniewaniony. 

W sprawie realizacji ww. zadania zostanie ogloszony trzeci przetarg. 

b) przeprowadzono postepowanie przetargowe na „Przebudowc drogi 

powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — G4siorowo na 

odcinku Tgsewy — Skorznice — Etap II (wymiana istniejacych przepustow oraz 

wykonanie zjazdow) - niestety nikt sic nie zglosil. 

W sprawie realizacji ww. zadania zostanie ogloszony drugi przetarg. 

c) zostanie ogloszone postcpowanie przetargowe na „Budowc mostu przez rzeke 

Prut w m. Zatory wraz z rozbudowg drogi powiatowej nr 3432W na odc. w 

m. Zatory" 

d) Powiat oczekuje na informacjc od LasOw Paristwowych o uzyskanym 

dofinansowaniu na rozbudowg drogi powiatowej na odc. droga wojewodzka 

nr 618 - Grabowiec oraz rozbudowa drogi powiatowej na odc. Grabowiec 

- Zatory. 



Droga bylaby realizowana przy wspolpracy z Lasami Panstwowymi. 

Poza tym powiat pultuski otrzymal z Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa 

Mazowieckiego dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 3429W 

Kozlowka — Borza Strumiany — Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" wysokoki 

165.000z1. 

Zarzftd Powiatu przyjql przedstawione informacje. 

- Dyrektor ZDP przedstawil pismo IT Partners Telco sp. z o.o. dot. obnizenia oplat za 

umieszczenie szerokopasmowej sieci gwiatlowodowej w pasach drogowych drog 

• powiatowych. 

Zarzqd Powiatu majqc na wzglcdzie trudna, sytuacje finansowq budZetu powiatu, nie 

wyrazil zgody na obniZenie oplat. 

- Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciol Rzek Turki i Tatarki 

przedstawil informacje nt. dzialalnoki Legnego Parku Edukacji, Tradycji i Rekreacji w 

Klukowku oraz wniosek o przewrocenie przejezdnoki drogi gminnej prowadzqeej do 

ww. Parku. 

Ze wzglcdu na fakt, iz jest to droga gminna spraw wymaga omowienia z Wojtem Gminy 

Swiercze. 

- Radna p. H. Banach wnioskowala o bieqcy remont drogi na odc. Prusinowice — Gaj 

• w gm. Swiercze. Poinformowala, ze dziury i pekniecia w jezdni zagraZajq 

bezpieczenstwu jazdy i stajq sie teZ przyczyna, uszkodzen pojazdow. 

Dyrektor ZDP odpowiedzial, ze droga bedzie naprawiana w miesiacu maju. 

- Radny K. Pienkos zapytal o remont drogi na odc. Budy Ciepielinskie w gm. 

Pokrzywnica. 

Dyrektor ZDP odpowiedzial, ze wykonawca tej drogi naprawi jq w ramach udzielonej 

rekojmi. 

2. Podjecie uchwaly zmieniaj4cej uchwge nr 539/2018 Zarz4du Powiatu w 

pultusku z dn. 21 stycznia 2018r. w sprawie przekazania w uiytkowanie 

zakupionego wyposaienia oraz materialow dydaktycznych uczestniczqcym w 

projekcie "Kreator kariery- rozwoj doradztwa edukacyjno-zawodowego w 

powiecie puttuskitn" 



Zarzacl Powiatu podjftl uchwak nr 570/2018 zmieniajqcq uchwalq nr 539/2018 

Zarzadu Powiatu w pultusku z dn. 21 stycznia 2018r. w sprawie przekazania w 

u#tkowanie zakupionego wyposaenia oraz materialow dydaktycznych 

uczestniczacym w projekcie "Kreator kariery- rozwoj doradztwa edukacyjno-

zawodowego w powiecie pultuskim" 

Zmiana dot. - W tregci § 2 uchwaly nr 539/2018 Zarz4du Powiatu w Pultusku z 31 

stycznia 2018r. dodaje siq ust.4 - ust. 6, w brzmieniu: 

„4. Zgodnie z tregc4 wniosku o dofinansowanie projektu upowaznia siq szkoly 

wymienione w ust. 3 pkt 1-7 do przekazania uczniom uczestniczacym w projekcie 

• pakietow narzqdzi do planowania indywidualnej gcieiki rozwoju kariery — 

„Indywidualnego Planera Kariery dla ucznia szkoly podstawowej i dla gimnazjalisty". 

5. Zgodnie z tregc4 wniosku o dofinansowanie projektu upowania siq szkoly 

wymienione w ust. 3 pkt 8-9 do przekazania uczniom uczestniczqcym w projekcie 

pakietow narzedzi dla kaidego ucznia do planowania indywidualnej gcieZki rozwoju 

kariery — „Mlodzieiowego Portfolio Kariery". 

6. Przekazanie wyposa2enia o ktorym mowa w ust. 4 i ust. 5 nastapi na podstawie 

pokwitowania potwierdzajacego jego odbior podpisanego przez rodzica (lub opiekuna 

prawnego) lub ucznia w przypadku osoby pelnoletniej." 

3. Podjecie uchwaly zmieniaj4cej uchwate nr 520/2107 Zarz4du Powiatu z dnia 

28 grudnia 2017r. w spr. nieodplatnego przekazania w uZytkowanie 

zakupionego sprzetu komputerowego szkolom uczestniczqcym w projekcie 

"Kreator Kariery-rozwoj doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie 

pultuskim". 

Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 540/2018 zmieniajqcq uchwalc nr 520/2107 Zarz4du 

Powiatu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nieodplatnego przekazania w u2ytkowanie 

zakupionego sprzgtu komputerowego szkolom uczestniczacym w projekcie "Kreator 

Kariery-rozwoj doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pultuskim". 

Zmiana dot. - w tregci § 3 uchwaly nr 520/2017 Zarz4du Powiatu w Pultusku z 28 

grudnia 2017r. dodaje sib ust. 3 oraz ust. 4,w brzmieniu: 



„3. Zgodnie z tregciq wniosku o dofinansowanie projektu upowaZnia siQ szkoly 

wymienione w §2 ust. 3 do przekazania uczniom uczestniczacym w projekcie 

wyposaZenie w postaci pamkci pendrive GoodRam 8 GB. 

4. Przekazanie wyposaenia, o ktOrym mowa w ust. 3 nastqpi na podstawie 

pokwitowania potwierdza4cego jego odbi6r podpisanego przez rodzica (lub opiekuna 

prawnego) lub ucznia w przypadku osoby pelnoletniej.” 

4. Wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego o przyznanie dodatkowych 

godzin na realizacjc innowacji pedagogicznej w I Liceum 

Ogolnokszta1c4cym. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora ZSZ im. J. 

Ruszkowskiego o przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowych godzin na 

realizacjq innowacji pedagogicznej w I Liceum OgOlnoksztalcftcym w brzmieniu 

zalqcznika nr 4 do protokolu. 

5. Wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego dot. zwickszenia planu 

finansowego z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne. 

Obecna na posiedzeniu z-ca Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego p. Truchel 

przedstawila wniosek o zwickszenia planu finansowego ZSZ o kwotq 16.000z1 z 

przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne. Dyrektor poinformowala, 2e istniejgca baza 

dydaktyczna jest przestarzala i wymaga aktualizacji w celu przeprowadzenia egzaminow 

• zawodowych w sesji czerwiec — lipiec 2018 z wykorzystaniem sprwu komputerowego. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek i postanowil o podziale rezerwy 

celowej w kwocie 16.000z1 z przeznaczeniem na ww. cel. 

Wniosek ZSZ stanowi zalqcznik nr 5 do protokolu. 

W powy2szej sprawie zostanie przygotowany stosowny projekt uchwaly Zarzadu 

Powiatu w sprawie zmian budzetu powiatu. 

6. Zatwierdzenie propozycji wynagrodzefi dyrektorow podleglych szkol i 

placowek ogwiatowych. 

W zwiftzku rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018r. 

zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawie wysokogci minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogolnych warunkow przyznawania dodatkow 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracq w dniu wolnym od pracy, 



Zarzad Powiatu zatwierdzil wynagrodzenia dyrektorow podleglych szkol i placowek 

ogwiatowych, w brzmieniu zalacznika nr 6 do protokolu. 

7. Ornowienie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniak.cej uchwate w sprawie 

przyjecia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskukcych 

bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkM prowadzonych przez Powiat " 

Zarzad Powiatu zatwierdzil projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniajacej uchwalc w 

sprawie przyjccia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujacych 

bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkol prowadzonych przez Powiat " w 

brzmieniu zalacznika nr 7 do protokolu. 

• Proponowana zmiana dot. — w zalaczniku do ww. uchwaly dostosowano nazewnictwo 

typow szkol do obecnie funkcjonujacych w systemie ogwiaty oraz uregulowano sposob 

wyplacania stypendium. 

W celu promowania uczniow zdolnych uchylono zapis wykluczajacy otrzymywanie 

przez uczniow szkol prowadzonych przez Powiat Pultuski jednoczegnie stypendium 

Starosty Pultuskiego, Prezesa Rady Ministrow, Ministra Edukacji Narodowej. 

8. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania 

obnilek tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru godzin zajee 

nauczycielom, ktorym powierzono stanowisko kierownicze oraz 

przyznawania zwolnienia od obowkzku realizacji zajee. 

• Zarzad Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania 

obnikk tygodniowego, obowiazkowego wymiaru godzin zajce nauczycielom, ktorym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiazku 

realizacji zajce w brzmieniu zalacznika nr 8 do protokolu. 

Uzasadnienie - Uchwala Nr XXIII/132/2012 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 5 

czerwca 2012r. w sprawie <asad ukelania i romiaru obnitek tygodniowego obowiqkowego 

Tymiaru god n 	naucucielom, ktorym powierono stanowisko kierownice w .5- kolach i 

placowkach awiatowych prowadonych p17' < Powiat Pultuski oral pqRnawanie volnien od 

obowicRku realkacji 	okreglajac sposob udzielania ww. obnizki wprowadzala 

zale2noge, zgodnie z ktora nauczyciel zajmujacy stanowisko kierownicze, wraz ze 

wzrostem wielkoki placowki bylby zobowiazany do prowadzenia coraz wickszej ilogci 

za*, co jest sprzeczne z intencjaustawowa, gdy2 zgodnie z art.42. ust.6 ustawy- Karta 



Nauczyciela zmniejszenie obowiftzkowego wymiaru godzin za* uzalenione jest od 

wielkoki i typu szkoly oraz warunkow pracy. W zwiqzku z tym dokonano zmian w 

zapisie uchwaly oraz na nowo okreglono tygodniowq obniZkq liczby godzin 

obowiftzkowego wymiaru zake dla nauczycieli zajmujqcych stanowiska kierownicze. 

Ponadto dostosowano zapisy uchwaly do obowiftzujqcych interpretacji i wykladni 

prawa ogwiatowego. 

9. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie sposobu okreelania 

tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajce nauczycieli prowadzqcym 

ksztatcenie w formie zaocznej, pedagogow, psychologow, logopedow, 

• tearapeutow pedagogicznych, doradcow zawodowych oraz zasad zaliczania 

do wymiaru godzin poszczegolnych zajee w ksztatceniu zaocznym w 

szkoIach prowadzonych przez Powiat Pultuski 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie sposobu 

okreglania tygodniowego obowizkowego wymiaru zajge nauczycieli prowadzqcym 

ksztalcenie w formie zaocznej, pedagog6w, psycholog6w, logoped6w, tearapeutow 

pedagogicznych, doradcow zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczegolnych zajgC w ksztalceniu zaocznym w szkolach prowadzonych przez Powiat 

Pultuski w brzmieniu z zalqcznika nr 9 do protokolu. 

Uzasadnienie - Uchwala NRXVII/129/04 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 sierpnia 

• 2004r. w sprawie tygodniowego obowiftzkowego wymiaru godzin zajqe nauczycieli 

zatrudnionych w szkolach i placowkach prowadzonych przez Powiat oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczegOlnych zajce w ksztalceniu zaocznym oraz 

uchwala Nr XXI/166/05 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 lutego 2005r. zmieniajqca 

ww. poprzez okreglenie rocznego obowiqzkowego wymiaru godzin nauczycieli 

zatrudnionych w pelnym wymiarze godzin w ksztalceniu zaocznym the odpowiadala 

delegacji ustawowej zawartej w art. 42. ust. 7 pkt. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. Na 

podstawie tego przepisu organ prowadzqcy szkolq zobowiazany zostal okreglie 

tygodniowy obowiazkowy wymiar zake dla nauczycieli prowadzqcych ksztalcenie w 

formie zaocznej, a the wymiar roczny. Ponadto dostosowano zapisy uchwaly do 

rozporzaLdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie 



szczegolowej organizacji publicznych szkOl i przeszkoli oraz obowiftzujqcych wykladni 

prawa ogwiatowego. 

10. Pisemna informacja Dyrektora ZS im. B. Prusa na temat realizowanych 

innowacji pedagogicznych dla uczniow rozpoczynakcych nauke w szkole 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej od roku szkolnego 2018/2019 oraz 

wniosek o przyznanie dodatkowych godzin na realizacje innowacji w 

zawodzie technik uslug fryzjerskich 

Zarzqd Powiatu zapoznal siq z pisemnq informacjft Dyrektora ZS im. B. Prusa na temat 

realizowanych innowacji pedagogicznych dla uczniow rozpoczynajacych naukq w szkole 

• ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej od roku szkolnego 2018/2019 oraz pozytywnie 

zaopiniowal wniosek Dyrektora ZS o przyznanie dodatkowych godzin na realizacjq 

innowacji w zawodzie technik uslug fryzjerskich 

Pismo Dyrektora ZS stanowi zalftcznik nr 10 do protokolu. 

11. Wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pultusku o wyraienie zgody na 

organizacje sta2u dla dwoch bezrobotnych w ramach dofinansowania z PUP 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pultusku 

o wyraenie zgody na organizacj staZu dla dwoch bezrobotnych w ramach 

dofinansowania z PUP. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 11 do protokolu. 

• 12. Wniosek Powiatowego Szkolnego Zwiqzku Sportowego w Pultusku o 

sfinansowanie wyjazdu uczniow szkol na Mazowieckie Igrzyska MIodzieiy 

Szkolnej 

Zarz44 Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Powiatowego Szkolnego Zwiqzku 

Sportowego w Pultusku o sfinansowanie wyjazdu 17 uczniow ze szkol naszego Powiatu 

na final Mazowieckich Igrzysk Mlodziey Szkolnej, ktory zostanie rozegrany 27 kwietnia 

2018r. kolo Sochaczewa. 

Srodki finansowe przeznaczone na ww. cel wynoszq ok. 800z1. 

Wniosek stanowi zalftcznik nr 12 do protokolu. 

13. Wniosek Komendy Powiatowej Policji o dofinansowanie zakupu samochodu 



Zarz41 Powiatu ponownie rozpatrzyl wniosek Komendy Powiatowej Policji o 

dofinansowania zakupu pojazdu sluZbowego typu SUV dla potrzeb Komendy 

Powiatowej Policji w Pultusku. 

Zarzad Powiatu majac na wzglcdzie trudn4 sytuacjQ finansowa, budzetu powiatu 

oraz koniecznok realizacji zadan okreglonych przez Rack Powiatu w Pultusku 

postanowil, ze wniosek the mote zosta6 pozytywnie zaopiniowany i tym samym 

podtrzymal decyzjq podj -4 w tej sprawie 31 stycznia 2018r. 

Wniosek stanowi zeacznik nr 14 do protokoku. 

14. Wniosek Komendanta Powiatowego Pafistwowej Stray Poiarnej o 

dofinansowanie remontu posadzki w garaiu. 

Zarz41 Powiatu omeywil wniosek Komendy Powiatowej Panstwowej Stray Poiarnej 

dot. udzielenia dofinansowania na remont posadzki w garaZu KP PSP. 

Zarzad uznal, ze obecnie the ma moZliwogci podkcia decyzji ww. sprawie, poniewai 

the zostaly rozstrzygnkte postqpowania przetargowe na realizacj zadan inwestycyjnych 

ustalonych przez Rack Powiatu w Pultusku. 

Rozpatrzenie wniosku zloZonego przez KP PSP bcdzie moZliwe po zakonczeniu 

postqpowan przetargowych i po przeprowadzeniu analizy bucaetu powiatu. 

15. Wniosek DPS w Oldakach dot. wyraienia zgody na uiyczenie garazu w 

Oldakach dla Polskiego Zwiqzku Hodowcow Golebi Pocztowych Sekcja w 

• Gazach. 

Zarzqd Powiatu wyrazil zgok na uZyczenie garaiu polozonego w Oldakach dla 

Polskiego Zwiazku Hodowcow Golqbi Pocztowych Oddzial Pultusk Sekcja Gzy od 28 

kwietnia 2018r. do 15 wrzegnia 2019r. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 15 do protokolu. 

16. Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegajqcego na udzielaniu 

nieodplatnej pomocy prawnej za I kwartal 2018r. 

Zarzad przyje informacjc o wykonaniu zadania polega4cego na udzielaniu 

nieodplatnej pomocy prawnej za I kwartal 2018r. w brzmieniu zalacznika nr 17 do 

protokolu. 



17. Informacja dot. wydanych decyzji udzielakcych pozwolenia na budowe oraz 

zgtoszen robot budowalnych. 

Zarzad przyje informacjq wydanych decyzji udzielajacych pozwolenia na budowc oraz 

zgloszen robot budowalnych w brzmieniu zalacznika nr 18 do protokolu. 

18. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu 

pultuskiego za 2017 rok 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq Nr 

572/2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu pultuskiego za 

2017 rok 

19. OmOwienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie ogloszenia zasad 

postepowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom 

uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. 

Zarzad zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie ogloszenia zasad 

postQowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego w brzmieniu zalacznika nr 19 do protokolu. 

Uchwala zostanie skierowana na posiedzenia komisji i Sesjc Rady Powiatu. 

20.Informacja o tematach Sesji Rady Powiatu 

Zarzad przyje informacjc nt. tematOw planowanych na najblisza sesjc Rady Powiatu, 

w brzmieniu zalacznika nr 20 do protokolu. 

• 21. Wolne wnioski. 

Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e 11 kwietnia 2018 roku Komisja Nagrody im. 

Oskara Kolberga „Za zaslugi dla kultury ludowej" dokonala wyboru laureatOw 

tegorocznej — 43. edycji. Laureatka tej ogOlnopolskiej nagrody (organizatorzy: Muzeum 

im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddzial Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu) w 

kategorii „Tworg zdziedziny plasOki ifolkloru muuc7o-tanecznego" zostala mieszkanka 

powiatu pultuskiego Halina Witkowska z Leman (gm. Zatory). Wniosek zio2y1 Zarzad 

Powiatu. 



Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.45 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czionkOw Zarz 	owiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata jOiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Janusz Pienkos 	 
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