
Protokol nr 

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 28 grudnia 2018r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowia zalftczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30 

1. Informacja dot. uczestnictwa w „Programie wyrownywania roinic miedzy 

regionami III" realizowanych w 2019r. obszar B,D,E. 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z informacjq Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

nt. uczestnictwa w „Programie wyrownywania roZnic micdzy regionami III" 

realizowanym w 2019r. - obszar B, D, E - Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 

°sob Niepelnosprawnych. Informacja stanowi zalftcznik nr 3 do protokolu. 

Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal udzial niZej wymienionych jednostek w 

Programie: 

1. Urzqd Gminy Swiercze — obszar B (budowa windy dla osob niepelnosprawnych 

w Szkole Podstawowej w Strzegocinie), 

2. Specjalny Ogrodek Szkolno — Wychowawczego im. A. Karlowicz — obszar D 

(zakup samochodu 9-cio miejscowego , przystosowanego do przewozu ()sob 

• 
niepelnosprawnych w tym osob na wozkach inwalidzkich) , 

3. Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem — obszar E (organizacja pikniku 

integracyjnego dla mieszkancow oraz innych placowek, wycieczka do Torunia), 

4. Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku — obszar D (zakup autobusu dla 

osob niepelnosprawnych), 

5. Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego „Jan-Pol" obszar D (zakup samochodu 

9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych w 

tym osob na welzkach inwalidzkich). 

Zarzqd Powiatu zwrocil sic do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

o pozyskanie ogwiadczenia Gminy Swiercze oraz Stowarzyszenia „Jan-Pol" , ze 

zapewnia udzial wlasny przy realizacji zadan objetych Programem. 



2. Wniosek Komendy Powiatowej Panstwowej Straiy Poiarnej dot. 

Uiyczenia wyposaienia po bylej Sali Rady Powiatu. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Komendy Powiatowej 

Panstwowej Stray Po2arnej dot. tlyczenia na okres 2 lat wyposa2enia po bylej Sali 

Rady Powiatu. Wniosek stanowi za4cznik nr 4 do protokolu. 

W powyszej sprawie Zarzftd Powiatu podje uchwale nr 32/2018 w sprawie 

u2yczenia mienia. 

3. Podjecie uchwaly zmieniajqcej uchwale Nr 525/2018 Zarzqdu Powiatu w 

Pultusku z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnieti 

jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciggania zobowivan z tytulu 

um6w, ktorych realizacja w roku budietowym i latach nastepnych jest 

niezbedna dla zapewnienia ciAglogci dzialania jednostki i z kt6rych 

wynikaj4ce platnogth wykraczajq poza rok budietowy. 

Zar4d Powiatu podje uchwale nr 29/2018 zmieniaj4c uchwale Nr 525/2018 

Zarz4du Powiatu w Pultusku z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania 

uprawnien jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciagania zobowiazan z tytulu 

umow, ktorych realizacja w roku bu&etowym i latach nastepnych jest niezbedna dla 

zapewnienia ciggloSci dzialania jednostki i z ktorych wynikajace platnoki wykraczajft 

poza rok budZetowy. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr 

26/2018 w sprawie zmian uchwaly bu&etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

5. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadan z 

zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych 

odrebnymi ustawami 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwale nr 

27/2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

r4dowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu 



Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwalq nr 

28/2018 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonywania budZetu. 

7. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania mienia zakoliczonej 

inwestycji pn.: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego 

LO im. P. Skargi w puttusku z 1440roku w celu zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenia zabytku — remont dachu, elewacji i 

parkanu". 

Zarzad Powiatu podje uchwalq nr 31/2018 w sprawie przekazania mienia 

zakonczonej inwestycji pn.: „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego LO 

im. P. Skargi w Pultusku z 1440roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 

• zabytku — remont dachu, elewacji i parkanu". 

Przedmiotem nieodplatnego przekazania jest majatek zakonczonej inwestycji wg 

stanu na dzien 12 grudnia 2018r. wynikajacy z urnow o wartoki — 1.904.780,30z1. 

8. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Puttusku 

Zarzftd Powiatu podje uchwalq nr 33/2018 w spawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pultusku 

Zmiany wprowadzone do Regulaminu zwiazane z nowym podzialem zadan jakie 

bqdzie wykonywae Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska i GlOwny Specjalista p. M. 

• Pajewska. 

Do obowivkOw pani K. Jankowskiej w dalszym ci4gu 1)04, nale2aly sprawy z 

zakresu edukacji, zdrowia, kultury i sportu. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie zatrudnienia na zastepstwo Dyrektora 

Zarzgdu Drog Powiatowych w Puttusku 

Zarzqd Powiatu podje uchwak nr 30/2019 w sprawie zatrudnienia na zastqpstwo 

Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Pultusku 

Na stanowisko Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku zostal 

zatrudniony Pan Mariusz Kowalewski, na czas okreglony tj. od 1 stycznia 2019r. do 

31 grudnia 2019r., w celu zastcpstwa Pana Wlodzimierza Kaczmarczyka w czasie 

jego usprawiedliwionej nieobecnogth w pracy. 



10. Wniosek LO dot. utworzenia stanowiska kierownika gospodarczego 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z wnioskiem Dyrektora LO im. P. Skargi w 

Pultusku, wyrazil zgodc na utworzenie od 2 stycznia 2019r. w LO im P. Skargi w 

Pultusku stanowiska kierownika gospodarczego. 

Wniosek stanowi zalicznik nr 4 do protokolu 

11. Sprawa zwolania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o 

samorzqdzie powiatowym - propozycja porzgdku Sesji  

Zarz41 Powiatu postanowil wystkpie do Przewodniczkcego Rady z wnioskiem o 

zwolanie sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorzkdzie powiatowym. 

Porzkdek obrad:  

• a) Podjccie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego. 

b) Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na 

rok 2019 Nr 111/23/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. 

c) Podjecie uchwaly w sprawie w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczkcego Rady 

Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu sluZbowego dla 

Przewodniczkcego. 

d) Podjecie uchwaly w sprawie powolania Skarbnika Powiatu Pultuskiego. 

Projekty uchwal stanowift zalkcznik nr 5 do protokolu. 

12. Wolne wnioski 
• 

31 grudnia 2018r. na skwerze przy pomniku Wincentego Witosa, pod dcbem 

posadzonym 11 listopada 2018r. podczas obchodow Swicta Niepodleglogci, 

zakopana zostanie kapsula a jej zawartok stanowie bcdk przedmioty symbolizujace 

nasza, terainiejszok, tj. m.in. sklad Rady Powiatu i Zarzkdu Powiatu, zadania 

inwestycje minionej kadencji samorzkdu jak i zadania inwestycyjne planowane na 

najbliZsze lata. Zarzad Powiatu majgc na wzglcdzie powy2sze postanowil o 

zmieszczeniu publikacji w wydaniu Tygodnika Pultuskiego i na stronie internetowej 

http://pultuszczak.p1/.  

Koszt publikacji oraz kolportai wynosie 1.000z1 brutto. 



Na tym protokol zakoticzono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia 10.00 

• Podpisy czlonkow Zarzq owiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata GAsecka 

5. Zbigniew KsiOyk 	.. 	 

Protokolowala 

B. Przybylowska 

• 
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