
ProtokO/ Nr 	/2020 

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 25 lutego 2020r. 

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 sic godz.8.30 

Starosta zaproponowal uzupelnienie porzadku Zarzadu o punkt 2a— Pismo SOSW 

w Pultusku o wyrazenie zgody na zloknie wniosku o organizacjc robot publicznych i 

prac interwencyjnych . 

Zarzad akceptowal wniosek Starosty. 

1. Informacja nt. kosztow „Realizacji projektu w ramach Programu 

wyrOwnywania rOinic miedzy regionami" 

Dyrektor DPS w Pultusku p. A. Popowicz poinformowala, ze ze wzglcdu na fakt, iz 

Zarzqd Powiatu na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020r. pozytywnie zaopiniowal 

udzial Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku w „Programie wyrownywania roinic 

micdzy regionami III" realizowanym w 2020 roku — obszar D (likwidacja barier 

transportowych) — zakup busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osob 

niepelnosprawnych, ustalila szacunkowy koszt zakupu samochodu, ktory wynosi ok. 

180.0000zI. Wnioskowa kwota dofinansowania w ramach „Programu wyrownywania 

ronic miedzy regionami" wynosi 80.000z1. 

Zarzqd Powiatu przyjal informacjc oraz postanowil, ze wklad wlasny powiatu 

niezbcdny do realizacji ww. zadania inwestycyjnego zostanie zabezpieczony w ramach 

wypracowanych dochodow wlasnych DPS w Pultusku. 

Nastcpnie Zarzqd Powiatu zapoznal sic z pisemna.  informacjq Dyrektora PCPR o 

rezygnacji Gminy Gzy z udzialu w ww. Programie oraz o kompletowaniu dokumentow 



przez Gminc Obryte niezbqdnych do zlolenia wniosku - obszar B (likwidacja barter 

architektonicznych) — wykonanie podjazdu dla osOb niepelnosprawnych przed 

budynkiem Gminnego Ogrodka Kultury w Obrytem. 

Informacja w przedmiotowej sprawie stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. 

2. Aneks nr 4 do organizacji SOSW w Pultusku 

Zarz0 Powiatu przyje informacj nt. Aneksu nr 4 do organizacji Specjalnego Ogrodka 

Szkolno — Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku w brzmieniu zaWznika 

nr 4 do protokolu. 

Nowego podzialu godzin dokonano ze wzgledu na diugotrwalft usprawiedliwionq 

nieobecnoge nauczyciela wychowawcy. 

2a. Pismo SOSW w Pultusku o wyraienie zgody na ztoienie wniosku o 

organizacje robot publicznych i prac interwencyjnych 

Zarzftd Powiatu zapoznal sib z wnioskiem Specjalnego Ogrodka Szkolno —

Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku o wyraienie zgody na zlolenie wniosku 

do Powiatowego UrzQdu Pracy w Pultusku na organizacjq robot publicznych dla 

czterech osOb bezrobotnych (w tym dla trzech osOb na stanowisku pomocy 

nauczyciela/wychowawcy oraz dla jednej osoby na stanowisku portiera) oraz wniosku 

o organizacj prac interwencyjnych dla jednej osoby bezrobotnej na stanowisku 

pomocy nauczyciela. Wniosek stanowi zalqcznik nr 5 do protokolu. 

Zarz4d po przeprowadzonej analizie struktury zatrudnienia i moZliwogci finansowych 

jednostki uznal, ze the ma moZliwogci pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

3. Informacja o planowanym zakresie rekrutacji do podleglych szka 

ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 

Zarzftd przyje informacje nt. planowanego zakresu rekrutacji do podleglych szkol 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w brzmieniu za4cznika nr 6 

do protokolu. 

4. Informacja nt. protokatu posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie 

przyznania stypendiow za wybitne wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 

2019/2020. 



Zarzftd Powiatu przyje informacje nt. protokolu posiedzenia Komisji Stypendialnej w 

sprawie przyznania stypendiow za wybitne wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 

2019/2020 w brzmieniu zalftcznika nr 7 do protokolu. 

Komisja po zapoznaniu sic z 36 wnioskami dyrektorow szkol ponadgimnazjalnych w 

sprawie przyznania stypendiow za wybitne wyniki w nauce pozytywnie zaopiniowala 

wszystkie wnioski. 

5. Informacja nt. protoko1u posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie 

przyznania stypendiow za osiggniecie wysokich vvynikow sportowych. 

Zarzftd Powiatu przyje informacjc nt. protokolu posiedzenia Komisji Stypendialnej w 

sprawie przyznania stypendiow za osiagniccie wysokich wynikow sportowych, 

w brzmieniu za4cznika nr 8 do protokolu. 

W wyznaczonym terminie wplynclo 14 wnioskOw. Komisja po zapoznaniu sic z 

wnioskami dyrektorow szkol ponadpodstawowych, pozytywnie zaopiniowala 

6 wniosk6w, tj. dwa wnioski z LO i cztery wnioski z ZSZ. 

6. Wniosek o zwiekszenie grodkow finansowych na zakup paliwa gazowego 

do tymczasowej poczekalni autobusowej. 

Zarzftd Powiatu po zapoznaniu sic z informacjq nt. kosztow funkcjonowania 

tymczasowej poczekalni autobusowej postanowil o przeznaczeniu dodatkowo 15.000z1 

z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego. 

7. Zatwierdzenie planu wydarzen organizowanych i wspolorganizowanych 

przez Powiat Pu1tuski 

Zarzftd Powiatu zatwierdzil plan wydarzen organizowanych i wspolorganizowanych 

przez Powiat Pultuski w brzmieniu zalacznika nr 9 do protokolu. 

8. Wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider" Winnica 

dot. zapewnienia transportu dla zespotu pilki recznej dziewczqt na turniej we 

Wtoskim Teramo. 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Ludowego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Lider" Winnica dot. zapewnienia transportu dla zespolu pilki rccznej 

dziewczg na turniej we Wloskim Teramo w brzmieniu zalacznika nr 10 do protokolu. 



Powiat pultuski nie dysponuje samochodami, kthre poslu2ylyby do transportu zespolu 

na rozgrywki we Wloszech, wobec powy2szego wniosek zostal rozpatrzony 

negatywnie. 

9. ProAba 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej o wp-tatc grodkow 

na ufundowanie Sztandaru 

Zarzkd Powiatu przyjkl informacjc nt. wplaty grodkow na ufundowanie Sztandaru dla 

5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w brzmieniu zalacznika nr 11 

do protokolu. 

10. Wniosek Akademii Finansow i Biznesu Vistula dot. dofinansowania 

organizacji konferencji nt. „Stanu bezpieczeristwa w okresie transformacji 

ustrojowej RP" (1000z1) 

Zarzkd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Akademii Finansow i Biznesu Vistula dot. 

dofinansowania organizacji konferencji nt. „Stanu bezpieczeristwa w okresie 

transformacji ustrojowej RP" w brzmieniu zalkcznika nr 12 do protokolu. 

Zarzkd Powiatu uznal, ze ze wzglcdu na ustalone wydatki na plan wydarzen 

organizowanych i wspOlorganizowanych przez Powiat Pultuski (obejmujkcy konkursy, 

wyklady, uroczystogci) uznal, ze nie ma mo2liwogci pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku. 

11. Informacja nt. mo2liwogci zioienia wniosku o pozyskanie dotacji na prace 

remontowe budynku ZS im. B. Prusa w Pultusku 

Zarzkd Powiatu zapoznal sic z informacja przedstawionk przez Dyrektora Wydzialu 

Rozwoju i Promocji p. A. MakOwkc nt. moliwogci zlozenia wnioski o pozyskanie 

dotacji na prace budowalne budynku Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku (m.in. 

remont elewacji i dachu zabytku pn. „Budynek seminarium duchownego w Pultusku") 

Ogolny koszt zadania wynosi 2.511.997,75z1. 

Zarzkd Powiatu postanowil o zlozeniu wniosku do: 

- Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytk6w wnioskujkc 

o dofinansowanie w wysokogci 1.250.000z1, tj. 49,76%, 



- Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego wnioskujqc o dofinansowanie w 

wysokoki 1.507.198,63z1, tj. 60% 

Informacja stanowi zalacznik nr 13 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu postanowil, ze wklad wlasny powiatu niezbcdny do realizacji ww. 

zadania inwestycyjnego zostanie zabezpieczony w ramach planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Pultusku, w momencie uzyskania informacji o akceptacji wnioskOw. 

12. Wniosek Komendy Powiatowej Par stwowej Stray Poiarnej w Pultusku 

dot. dofinansowania zakupu samochodu rozpoznawczo — ratowniczego 

(70.000zI) 

Zarzad Powiatu zapoznal sie z wnioskiem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy 

Poiarnej w Pultusku o przeznaczenie 70.000zI na dofinansowanie zakupu lekkiego 

samochodu rozpoznawczo — ratowniczego z wyposaZeniem dla KP PSP w Pultusku. 

Zarzqd Powiatu po wnikliwej analizie budzetu powiatu na 2020r. oraz majqc na uwadze 

koniecznok realizacji zadan priorytetowych powiatu dot. ogwiaty i drog powiatowych, 

ktore wymagaja zaangaowania znacznych grodkow finansowych uznal, ze nie ma 

moliwogci pozytywnego rozpatrzenia wniosku. . 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 14 do protokolu. 

13. Interpelacja dot. podjccia wspapracy z Gming Pultusk na zasadzie 

wspolfinansowania komunikacji miejskiej w Pultusku 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z interpelacjc Radnego M. Cichowicza dot. „problemow 

mieszkancow Gminy Pultusk zwivanych z ograniczeniem dlugoki kurs6w 

komunikacji miejskiej w Pultusku oraz ograniczeniem ich Aoki na terenie Gminy 

Pultusk", w brzmieniu zalgcznika nr 15 do protokolu. 

Powiat Pultuski zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzftdzie 

powiatowym realizuje zadanie publiczne z zakresu transportu zbiorowego 

o charakterze ponadgminnym. Na terenie powiatu pultuskiego ww. zadanie 

wykonywane jest przez trzech przedsiebiorc6w, ktOrym Starosta Pultuski na podstawie 

art. 18 ust. 1 pkt 1 lit „e" ustawy z dnia 6 wrzegnia 2001r. o transporcie drogowym 

(Dz.U. z 2019r. poz. 2140, ze zm.) wydal zezwolenia na wykonywanie przewozOw 



regularnych osob na liniach komunikacyjnych przebiegajacych w granicach Powiatu 

Pultuskiego. Ponadto, ze wzglqdu na zapotrzebowanie spoleczne, Powiat Pultuski 

wystftpil do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o objccie doplata w 2020 roku 

realizacji zadan wlasnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozow autobusowych 

o charakterze u2ytecznogci publicznej, przez doplatg do ceny uslugi. 

Wniosek dotyczyl uruchomienia dodatkowych 5 linii komunikacyjnych: 

1) Pultusk — Pultusk przez Winnice, Kowalewice, Swiercze, Lipniki Stare, 

2) Pultusk — Pultusk przez Gzy, Os taszewo, Gotardy, Przewodowo, 

3) Pultusk - Pultusk przez Obryte, Grodek Rzadowy, Zambski Kokielne, 

Bartodzieje, 

4) Pultusk — Pultusk przez Winnice, Blcdostowo, Pokrzywnice, 

5) Pultusk - Pultusk przez: Zatory, Pniewo. 

W zwiazku z akceptacja powy2szego wniosku, w dniu 10 stycznia br. zostala podpisana 

z Wojewoda Mazowieckim stosowna umowa w tym zakresie. Nastcpnie 16 stycznia 

2020 r. Rada Powiatu w Pultusku, dzialajac na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 maja 

2019 r. o Funduszu rozwoju przewozow autobusowych o charakterze u2ytecznogci 

publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123), wyrazila zgodc na zawarcie umowy o 

gwiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiqdzy 

operatorem a Powiatem Pultuskim. 

Powy2sze przedsicwziccia wymagae bqdzie wspolfinansowania ze strony powiatu na 

poziomie blisko dwukrotnie wy2szym niz planowa doplata od Wojewody 

Mazowieckiego, co nie pozostanie bez wplywu na bud2et powiatu. 

Majac na wzglOzie powyzsze oraz koniecznoge realizacji ustawowych zadan powiatu, 

w tym zadan inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2020 roku i latach kolejnych 

Zarzad Powiatu uznal, ze nie ma moZliwogci pozytywnego rozpatrzenia sprawy 

wspedfinansowania komunikacji miejskiej w Pultusku. 

14. Interpelacja dot. zapewnienia lokalu/pomieszczenia na dzialalnoge 

Polskiego Zwigzku Emerytow Rencistow i Inwalidow Oddzial Rejonowy w 

Pultusku 



Zarzqd Powiatu zapoznal sic z interpelacja,, Pana Marcina Cichowicza Radnego Rady 

Powiatu w Pultusku dot. udostcpnienia pomieszczenia na potrzeby statutowe Polskiego 

Zwivku Emerytow, Rencistow i Inwalidow Oddzial Rejonowy w Pultusku, w 

brzmieniu zalqcznika nr 16 do protokolu. Z uwagi na brak wolnych pomieszczeri, ktore 

mogloby byc przeznaczone na ww. cel , Zarzftd Powiatu w Pultusku the ma moZliwogci 

pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Take, Szpital Powiatowy Gajda — Med. sp. z o .o., 

ktory korzysta z nieruchomoki Powiatu Pultuskiego polozonej przy ul. 3-go Maja w 

Pultusku (Przychodnia Rejonowa) the posiada wolnego pomieszczenia, ktore mogloby 

bye udostcpnione dla Zwivku. Wobec powy2szego interpelacja Radnego zostanie 

przekazana Burmistrzowi Pultuska celem rozpatrzenia, w tym ewentualnego podjccia 

wspolnych dzialan ma4cych na celu przekazanie przedmiotowego pomieszczenia. 

15. Wniosek Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pultusku o wspracie finansowe w 

wydaniu (z okazji Roku Jana Pawta II) ksigzki pt. „Dzieciecy ewiat III" Ewy 

Mikolaszek 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Spolecznoki Przedszkola Miejskiego nr 5 w 

Pultusku o wsparcie finansowe w wydaniu ksi.44d „Dzieciccy Swiat III" Path Ewy 

Mikolaszek. Zarzqd po przeanalizowaniu regulacji prawnych uznal, ze the ma 

mozliwosci finansowania tego rodzaju zadari ze grodkow budzetu powiatu. Wobec 

powyiszego przedmiotowy wniosek the mote bye rozpatrzony pozytywnie. 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 17 do protokolu. 

16. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 

grudnia 2019 r. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc nr 

251/2020 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019 r. 

17. Podjecie uchwaty w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych odrebnymi ustawami 



Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglo§nie podje uchwale 

nr 252/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami 

18. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonywania budietu 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednogIonie podje uchwale nr 

253/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku wykonywania 

budzetu 

19. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia poiyczki krotkoterminowej dla 

Szpitala Powiatowego w Pultusku Spotka z o.o. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglonie podje uchwale nr 

254/2020 w sprawie udzielenia pozyczki krotkoterminowej dla Szpitala Powiatowego 

w Pultusku Spolka z o.o. 

21 	Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury 

sprzedaiy na 2019 rok do odliczenia podatku VAT za 2020 rok, a takie 

okreglenia prewspotczynnika VAT na rok 2020 dla Starostwa Powiatowego w 

Pultusku 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglo§nie podje nr 256/2020 w 

sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzeday na 2019 rok do odliczenia 

podatku VAT za 2020 rok, a take okreglenia prewspolczynnika VAT na rok 2020 dla 

Starostwa Powiatowego w Pultusku 

22. Podpisanie protokau posiedzenia z dnia 8,16, 29 stycznia i 5 lutego 2020r. 

Zarzad Powiatu podpisal protokoly posiedzenia Zarzadu w dniu 8, 16, 29 stycznia 

i 5 lutego 2020r. 

23.Wolne wnioski 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 



Na tym protokol zakoficzono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia 11.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy cztonkow Zarz4.du Po 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata J(W.wiak 

3. Halina Zofia Banach 	4 
,\ 

4. Emilia Agata GAsecka 

5. Zbigniew Ksie4k 	 
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