
Protoka nr  14° /2019 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pu1tusku 

w dniu 9 sierpnia 2019r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanow4 za4czniki nr 1 i nr 2 do 

nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo siq godz.8.30 

• 1. Informacja o nowych zadaniach PFRON wynikakcych z ustawy o 

zapewnieniu dostcpnoici osobom ze szczegolnymi potrzebami 

W dniu 19 lipca 2019r. Sejm RP przyje ustawc o zapewnieniu dostqpnogci osobom 

ze szczegolnymi potrzebami, ktora zakiada m.in. utworzenie Funduszu Dostqpnogci, 

zlikwidowanie barier architektonicznych i informacyjno — komunikacyjnych w 

instytucjach publicznych. Celem ustawy jest kienie do sytuacji, w ktOrej osoby ze 

szczegolnymi potrzebami, w tym osoby niepelnosprawne , b04, mogly w sposob 

moAiwie samodzielny korzystaC z uslug publicznych. . Rolq instytucji egzekwuj4cej 

przestrzeganie zadati wynikajacych z tej ustawy bedzie peinil PFRON. 

Ze wzgledu na fakt, ze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi dzialania 

• majace na celu rehabilitacjq zawodow4, i spoleczn4, osob niepelnosprawnych i 

pracownicy tej jednostki ma4 stycznoSe z osobami z dysfunkcjami ri5riej etiologii, 

m.in. narz4du sluchu, zachodzi koniecznoge przeszkolenia dwoch pracownikow 

PCPR z zakresu jqzyka migowego, maj4cych najwicksz4.  stycznoge z 

niepelnosprawnymi wnioskodawcami. Informacja stanowi zalgcznik nr 3 do 

protokolu. 

Zarz41 Powiatu przyje przedstawiorq informacjc i akceptowal wniosek p. Dyrektor. 

2. Sprawa wdroienia Systemu Obslugi Wnioskow PFRON — informacja nt. 

szacunku koszow 



Zarz4d Powiatu zapoznal sic z informac4 Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie nt. kosztow wdrozenia systemu obsiugi wnioskow PFRON (w 

brzmieniu zaIacznika nr 4 do protokolu) oraz postanowil o dofinansowaniu zakupu 

zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urzqdzeniem wielofunkcyjnym 

ze skanerem. Ponadto Zarzqd Powiatu wyrazil zgodc na zatrudnienie pracowania do 

obslugi ww. systemu w ramach grodkow z Powiatowego Urzedu Pracy. 

Zarz4d Powiatu podpisal porozumienie o wspolpracy w zakresie Systemu Obslugi 

Wsparcia . 

3. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniaj4cej uchwalc w 

• 
sprawie okreAlenia zadafi finansowanych w 2019r. ze grodkow PFRON 

Zarz4d Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu zmienia4cej uchwalc w 

sprawie okreglenia zadan finansowanych w 2019r. ze grodkow PFRON i postanowil 

skierowae 4 na posiedzenia komisji i sesjc Rady Powiatu. 

Projekt uchwaly stanowi zalacznik nr 5 do protokolu. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 

Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z opin4 Kuratorium Ogwiaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie oraz Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno —

Pedagogicznej w Pultusku, podjaI uchwalc nr 151/2019 w sprawie powierzenia 

• stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku. 

Stanowisko Dyrektora powierzono p. Agnieszce Kowalskiej na okres od 1 wrzegnia 

2019 do 31 sierpnia 2024r. 

Opinie stanowia za4cznik nr 6 do protokolu. 

5. Podjecie uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu 

Szkot Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku 

Zarzad Powiatu po zapoznaniu sic z opinia Kuratorium Ogwiaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie oraz Rady Pedagogicznej ZSZ im. J. Ruszkowskiego w 

Pultusku, podje uchwalc nr 150/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespolu SzkOl Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku.Stanowisko 



Dyrektora powierzono p. Annie Emilii Kmiolek — Gizarze na okres od 1 wrzegnia 

2019 do 31 sierpnia 2024r. 

Opinie stanowia zaIacznik nr 7 do protokolu. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu 

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

dnia 19 grudnia 2018r. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjl uchwak nr 

152/ 2019 w sprawie zmian w uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 19 grudnia 2018r. 

• 
7. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu 

administracji rzgdowej oraz innych zadati zleconych odrcbnymi 

ustawami. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjftl uchwalg nr 

153/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzadowej oraz innych zadan zleconych odrqbnymi ustawami. 

8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak nr 

154/2019 w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 

• wykonywania budZetu. 

9. Wolne wnioski. 

Zarzad Powiatu przyja1 informacjq przedstawionft przez Zarzad Drog Powiatowych 

nt. przygotowanego wniosku o dofinansowani zadania przebudowa drogi 

powiatowej na odcinku od Niestwowo Wlogcianskie do m. Kozieglowy (o diugoki 

3 570 mb) w ramach Funduszu Drog Samorzado-wych. 

Przewidywane koszty kwalifikowane realizacji zadania ok. 4.400.000z1 

Wniosek zostanie z1oZony do Wojewody Mazowieckiego. 



Godzina zakoriczenia posiedzenia 9.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

• Podpisy czlonkow Zarztdu P 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 	  

3. Halina Zofia Banach 	{kit 	 

4. Emilia Agata G4secka....62-' 

5. Zbigniew Ksiciyk 

• 
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