
Protokot nr 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 6 grudnia 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowi zalaczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpocklo sib godz. 15.00 

1. Wniosek SOSW dot. udostcpnienia pomieszczeti na zorganizowanie 

finalu Szlachetnej Paczki". 

W zwiazku z pismem p. K. Rzepeckiej Lidera Rejonu Pultusk „Szlachetna 

Paczka" Specjalny Ogrodek Szkolno — Wychowawczy zwrocil sib z wnioskiem o 

nieodplatne udostmdenie pomieszczen Ogrodka w dniach 8-9 grudnia 2018r. na 

zorganizowanie finalu „Szlachetnej Paczki" 

Zarzacl pozytywnie zaopiniowal wniosek, ktory stanowi zalacznik nr 3 do 

protokolu. 

2. Pismo PCPR o akceptacjc wniosku o erodki na realizacje programu 

oddzialywati. korekcyjno — edukacyjnych dla °sob stosujqcych przemoc 

w rodzinie. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowala, ze diagnoza 

potrzeb w powiecie pultuskim w zakresie oddzialywania korekcyjno — edukacyjnych 

dla °sob stosujacych przemoc w rodzinie zostala sporzftdzona w oparciu o dane za 

2017r. uzyskane od instytucji realizujacych zadania wynikajace z ustawy z 29 lipca 

2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie oraz z analizy sprawozdania za 2017r. 

z realizacji dzialan w ramach Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pultuskim na lata 

2016 — 2020. Na terenie powiatu pultuskiego funkcjonuje 7 ogrodkow pomocy 

spolecznej , w ktorych dzialaja zespoly interdyscyplinarne. W 2017r. prowadzily one 

118 spraw dot. przemocy domowej. Gminne komisje rozwiazywania problemOw 



alkoholowych funkcjonujace na terenie powiatu wszczcly procedury leczenia 

odwykowego 102 osob oraz zloZyly 36 wnioskow do sa_du o na1olenie obowivku 

poddania sic leczeniu odwykowemu. Z poradnictwa specjalistycznego zwiazanego z 

przeciwdzialaniem przemocy, prowadzonego przez PCPR skorzystalo 7 osob. Z 

danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Pultusku wynika, ze w 2017r. 

- liczba porzadzonych Niebieskich kart wyniosla 106, 

- liczba osob stosujacych przemoc domowa.  wynosila 106. 

Zarzad Powiatu przyjftl informacje oraz akceptowal wniosek o srodki na realizacjc 

programu oddzialywan korekcyjno — edukacyjnych dla osob stosujacych przemoc w 

rodzinie. 

Ogolny koszt realizacji zadania wynosi 8.460z1. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 4 do protokolu. 

3. Wniosek PCPR dot. wprowadzenia do bud2etu powiatu nowego 

zadania dot. finansowania kosztow dziatalnoki Warsztat6w Terapii 

Zajcciowej 

Zarzad Powiatu akceptowal wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. 

wprowadzenia do budZetu powiatu nowego zadania dot. finansowania kosztow 

dzialalnoki Warsztatow Terapii Zajcciowej. 

PowyZsza sprawa zwiazana jest z podpisaniem trojstronnej umowy pomicdzy 

Stowarzyszeniem Wsparcia Spolecznego Jan-Pol z siedziba, w Starych Piekierogach, 

Zarzftdem Powiatu Nowodowroskiego i Zarzadem Powiatu w Pultusku w sprawie 

przeniesienia na teren powiatu pultuskiego do miejscowoki Swieszewo, dzialalnoki 

Warsztatow Terapii Zajcciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 5 do protokolu. 

4. Informacja ZDP nt. planow inwestycyjnych przebudowy drog 

powiatowych w 2019r. 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic ze wstepna.  informacja Dyrektora Zarzadu Drog 

Powiatowych nt. projektu planu przebudowy drog powiatowych na lata 2019 — 2023, 

jak rownieZ z informacja dot. wykonania dokumentacji projektowej na zadania 

drogowe planowane do realizacji w 2020r. 



Zarzftd postanowil, ze przedstawiona informacja wymaga uzgodnienia z wojtami 

gmin powiatu pultuskiego oraz bqdzie wymagala zajqcia stanowiska przez Rak 

Powiatu. 

5. Podjecie uchwaty w sprawie nieodplatnego przekazania samochodu 

Volkswagen dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku 

Zarzad Powiatu podjaj uchwalq nr 18/2018 w sprawie nieodplatnego przekazania 

samochodu Volkswagen dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku 

Wyej wymieniony samochod jest przystosowany do przewozu osob 

niepelnosprawnych typu mikrobus (8 pasaerOw + kierowca) z mo2liwoki4.  

przewo2enia 2 °sob niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich, ktOrego zakup 

zostal dofinansowany ze grodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob 

Niepelnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrownywania ro2nic migdzy 

regionami III" — Obszar D, dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku. 

Zarzad Powiatu akceptowal trek porozumienia o przekazaniu DPS w Pultusku 

nieodplatnie do wykonywania czynnoki w mieniu powiatu pultuskiego, dot. 

realizacji praw z tytulu gwarancji, wynikajftcych z umowy nr 129/2018 zawartej 19 

paidziernika 2018r. na dostaxw samochodu , o ktorym mowa wyzej. Porozumienie 

stanowi zalacznik nr 6 do protokolu. 

6. Pismo Ministra Srodowiska o udostepnienie powierzchni biurowej w 

Starostwie Powiatowym dla eksperta WFOSiGW 

W zwiftzku z realizac4 i ciaglym rozwojem Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze Minister Srodowiska wystvil z pismem dot. nawivania wspolpracy 

umoAiwiajftcej mieszkancom powiatu bezpcAredni dostQp do profesjonalnej obslugi 

przez eksperta Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

Wspolpraca polegae bedzie na udostcpnieniu przez powiat bezplatnie powierzchni 

biurowej, ze wskazaniem na samodzielne pomieszczenie w Starostwie Powiatowym. 

Koszty zwiazane z wynagrodzeniem eksperta pokryje WFOSiGW. Rz4dowy 

Program Czyste Powietrze adresowany jest do °sob fizycznych — wlascicieli dornew 

jednorodzinnych, ktOrzy mop ubiega6 sie o dofinansowanie w wysokoki do 



53.000z1. Dofinansowanie mote bye przeznaczone na docieplenie domu, wymianc 

olden, wymiane starego, wysokoemisyjnego kotla grzewczego. Pismo stanowi 

zalqcznik nr 7 do protokolu. 

Prezesa Szpitala Powiatowego w Pultusku p. B. Mossakowskiego wnioskowal o 

wyraZenie zgody na powy2sze dzialanie. 

Zarzad Powiatu majac na wzgledzie promocje Programu „Czyste Powietrze" wyrazil 

zgodc na udostcpnienie w Starostwie Powiatowym lokalu dla eksperta z 

7. Podjecie uchwaly w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na 

realizacje w 2019r. zadania publicznego powiatu puItuskiego w zakresie 

powierzenia prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej. 

Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 19/2018 w sprawie wyboru oferty i udzielenia 

dotacji na realizacjc w 2019r. zadania publicznego powiatu pultuskiego w zakresie 

powierzenia prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej. 

W wyniku postcpowania konkursowego dokonano wyboru oferty zioZonej przez 

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego ul. Szlak 77/222, 31-153 Krakow na 

realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019 roku Punktu 

Nieodplatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu 

pultuskiego w miejscowoki Winnica. 

Na realizacjc zadania udziela sic dotacji w wysokoki 64.020,00 z1 (szegedzies4t 

cztery tysiace dwadziegcia zlotych 0/100) brutto rocznie, w tym: 

- 60.060,00 zl z przeznaczeniem na nieodplatn4, pomoc prawna i poradnictwo 

obywatelskie 

- 3.960,00 zl z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji prawnej. 

8. Informacja Burmistrza Pultuska nt. zakupu pawilonu na potrzeby 

tymczasowej poczekalni autobusowej oraz sprawa ponoszenia oplat za 

energie elektryczng oraz zabezpieczenie sanitarne. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z propozycj4 Burmistrza Pultuska dot. zakupu 

pawilonu na czas budowy tymczasowego budynku poczekalni. PowyZsze dzialanie 

ma na celu zapewnienie osobom korzystajqcym z komunikacji publicznej o zasicgu 

ponadgminnym odpowiednich warunkow oczekiwania na pokczenia autobusowe. 



Zgodnie z przedstawiona, propozycj4.  Gmina Pultusk zobowiazuje sic do zakupu i 

usytuowania pawilonu natomiast po stronie Powiat Pultuski byloby ponoszenie 

oplat za energic elektryczn4, oraz zabezpieczenie sanitarne (ustawienie 2 szt. 

sanitariatow przenognych wraz z ich obslugq). PowyZsze koszty Powiat Pultuski 

bcdzie ponosil do czasu oddania do uZytkowania tymczasowego budynku poczekalni 

autobusowej nie dluzej nii do 31.05.2019 r. 

Zarzqd Powiatu akceptowal propozycjc Burmistrza. Na najblizsza Sesjc zostanie 

przygotowany stosowny projekt uchwaly. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwaly 

budietowej na rok 2019 

Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 14/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w 

projekcie uchwaly budzetowej na rok 2019. 

Zmiana dot. wprowadzenia do realizacji zadania: dofinansowanie kosztow 

dzialalnoki Warsztatow Terapii Zajcciowej. 

Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego „Jan — Pol" prowadzace Warsztaty Terapii 

Zajeciowej, dzialaj4ce do tej pony w powiecie nowodworskim — miejscowoge Stare 

Piegcirogi, zmienilo lokalizacjc prowadzenia dzialalnosci. Warsztaty na podstawie 

umowy uzyczenia nieruchomoki z dn. 16.10.2018 r. zawartej pomicdzy Gmina. 

wiercze a Prezesem Stowarzyszenia prowadzone sa, w budynku po bylej Szkole 

Podstawowej w Swieszewie gm. Swiercze. 

W gwietle obowiqzujqcych przepisow jak rownie2 umowy trojstronnej podpisanej 

pomicdzy Zarz4dem Powiatu Nowodworskiego, Zarzgdem Powiatu Pultuskiego i 

Stowarzyszeniem „Jan — Pol" od 1 stycznia 2019 r. zadanie realizowane bcdzie przez 

powiat pultuski. 

fAczne naklady na realizacjc zadania w 2019 roku ogolem: 790 934 zi, w tym: 

• grodki PFRON — 711 840 zi, 

• grodki w ramach budzetu powiatu — 79 094 zi. 

Finansowanie: 

• grodki PFRON — 90% kosztow dzialalnoki Warsztatow, 



• grodki pochodzace z budZetu powiatu — 10`)/0 kosztOw dzialalnoki 

Warsztatow. 

rodki wiasne powiatu pochodzie bqd4 z nastcpu4cych 

— za uczestnikow pochodzqcych z powiatu pultuskiego ze grodkow wlasnych 

powiatu pultuskiego w kwocie: 17 796 zi 

— za uczestnikow pochodzqcych z powiatu nowodworskiego na podstawie 

porozumien w kwocie: 57 343 A, 

— za uczestnikow pochodzqcych z powiatu plonskiego na podstawie zawartych 

porozumien w kwocie: 3 955 A. 

Kwota dofinansowania z PFRON na jednego uczestnika w roku 2019 wynosiC 

bqdzie 17 796 zi (90%). Srodki z buaetu powiatu na jednego uczestnika w roku 2019 

—1 977,33 A. 

Uczestnicy warsztatow ogolem: 40 osob, w tym: 

— z powiatu pultuskiego — 9 osob, 

— z powiatu nowodworskiego — 29 ()sob, 

— z powiatu plonskiego — 2 osoby. 

Z tytulu powyiszego zadania wprowadzone zostarq zmiany w niej wymienionych 

zaNcznikach do projektu uchwaly budzetowej na rok 2019: 

• zalqcznik nr 1 — Dochody budietu powiatu, 

• zahicznik nr 2 — Wydatki budzetu powiatu, 

• zalqcznik nr 6 — Dochody i wydatki zwiazane z realizac4 zadan realizowanych 

w drodze umow lub porozumien miOzy jednostkami samorz4du 

terytorialnego, 

• zalqcznik nr 8 — Dotacje celowe dla podmiotow niezaliczanych do sektora 

finansow publicznych w 2019 r. 

Projekt planu dochodOw na 2019 po zmianie wynosil bOzie 81 394 701 zi, w tym: 

• dochody biezace — 74 021 169 zi (zwiaszenie o kwotq 79 094 z1), 

• dochody majatkowe — 7 373 532 A. 

Projekt planu wydatkOw na 2019 po zmianie wynosil bOzie 87 274 701 zi, w tym: 



• wydatki bieZ4ce — 68 638 858 z1 (zwiekszenie o kwote 79 094 z1), 

• wydatki majfttkowe — 18 635 843 zl. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwak Nr 

15/2018 w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

11. Podjecie uchwaty w sprawie zmiany planu finansowego zadan z 

zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych 

odrebnymi ustawami 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwale Nr 

16/2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzgdowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

12. Podjecie uchwaty w sprawie zmiany planu dochod6w i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwale Nr 

17/2018 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkOw wprowadzonych w toku 

wykonywania budzetu. 

13. Przyjecie protokolu posiedzenia Zarz4du Powiatu w dniu 29 listopada 

i 3 grudnia 2018r. 

Zarzad Powiatu przyje protokoly posiedzenia Zarzadu w dniu 29 listopada i 3 

grudnia 2018r. 

14. Wolne wnioski 

Od kilku lat we wspolpracy z Akademia Humanistycznft im. A. Gieysztora w 

Pultusku, powiat pultuski prowadzi dzialalnoge - Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

wobec powyZszego Zarzftd Powiatu postanowil rOwnie2 2019r. zlecic w ramach tego 

dzialania wyklady do kwoty 4000z1. 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sie pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

akceptowal wniosek o grodki na realizacj programu oddzialywan korekcyjno — 

edukacyjnych dla osob stosu4cych przemoc w rodzinie. 



Na tym protokO1 zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia 16.30 

Protokolowala 

B. Przybylowska 

Podpisy czionkow Zarzgdu Porvidtti, 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Gasecka 

5. Zbigniew KsiqZyk 
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