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Posiedzenia Zarz4du Powiatu w Puhusku
w dniu 11 wrzegnia 2019r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowi4 zakczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczqlo siq godz.15.00
1. Sprawa projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniakcej uchwak w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
W zwiazku ze zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.), istnieje koniecznok zaktualizowania regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placowkach oSwiatowych
prowadzonych przez Powiat Pultuski wprowadzonego uchwalq, Nr XXVI/193/09
Rady Powiatu w Pultusku z dnia 18 marca 2009r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli. Zgodnie z wprowadzanymi przepisami od 1 wrzegnia
2019r. nauczycielowi, ktoremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy
klasy, przysluguje dodatek funkcyjny z tytulu sprawowania funkcji wychowawcy
klasy, a minimalna wysokok tego dodatku wynosi 300 A.
Zarzgd Powiatu przedstawil Radny Rady Powiatu w Pultusku projekt uchwaly w
sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, w ktorym ustanowil ww.
dodatek w wysokoSci 300z1.
Jednakie, Zarzad Powiatu majac na wzglcdzie dyskusjq przeprowadzon4 na
posiedzeniu Komisji Rady Powiatu w dniu 11 wrzegnia 2019r., postanowil
przedstawiC Radzie Powiatu, propozycj dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
sprawujacych funkcj wychowawcy klasy, funkcji nauczyciela opiekujgcego sib
oddzialem przedszkolnym — w wysokoki 320z1.
Powyisza sprawa zostanie przedstawiona na dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

2. Sprawa zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian
uchwaly budietowej powiatu puttusidego na rok 2019 oraz zmiany
WPF powiatu puttusiciego.
Ze wzgkdu na pozyskane dofinansowanie z panstwowego funduszu celowego Funduszu DrOg Samorzadowych na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W
na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowoki Pultusk ulica
Bialowiejska w kwocie 2.012.000z1 Zarzqd Powiatu postanowil wyst4pie do Rady o
wprowadzenie ww. zadania do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian
uchwaly budzetowej powiatu pultuskiego na rok 2019 oraz zmiany WPF Powiatu
Pultuskiego. Zadanie bcdzie realizowane w latach 2019 — 2020 a przewidywane kczne
naklady wynosza_ 2.515.000z1 (tj. w roku 2019 — 2.012.000z1, a w roku 2020 —
503.000z1)
Prerma w obradach.
posieckenie ostalo w7owione o sock 17.30.
3. Omowienie sprawy zwiqzanej z usuwaniem pojazdow z drogi oraz
przechowywania ich na parkingu.
Dyrektor Wydzialu Komunikacji i Dr6g p. W. Balcerowski przedstawil sprawl
usuwania pojazdow z dreg oraz przechowywania ich na parkingu. Poinformowal,
ze powyzsze regulujq przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym. Do dnia 21.09.2010 r. kompetencja, starosty bylo wyznaczanie
jednostki do usuwania pojazdow z dreg oraz wyznaczanie jednostki do
prowadzenia parkingu strzezonego. Ustawa zobowiazywala starost zachowania
rzetelnogth oraz zapewnienia najwy2szej jakogth gwiadczonych uslug. Z
wyznaczonymi jednostkami (przedsicbiorcarni) byly zawierane stosowne umowy w
tym zakresie, a Rada Powiatu, zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, ustalala
wysokoge oplat. Zgodnie z art. 1 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektOrych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,
poz. 1018, ze zm.) usuwanie pojazdow oraz prowadzenie parkingu strzezonego dla

pojazdow usunietych w przypadkach okreglonych w ustawie zostalo wpisane do
zadan wlasnych powiatu. Do dnia 21.08.2011 r. to urzedy skarbowe w imieniu
Skarbu Panstwa realizowaly zadanie placenia przedsiebiorcom za pojazdy usuniete
z drog i nieodebrane z parkingow, gdy2 takie pojazdy z mocy ustawy przechodzily
na rzecz Skarbu Panstwa, co zostalo zaskar2one do Trybunalu Konstytucyjnego,
czego konsekwencja byla ww. ustawa zmieniajaca. Ww. przepis wszedl w Zycie w
dniu 21 sierpnia 2011 r.
„5f. Usuivanie pojatdow orat prowackenie parkingu strtetonego dla pojatclow usunkOch
w prtypadkach, o ktogch mowa w ust. 1-2, nalety do tadan wiasnych powiatu. Starosta realituje
to tadania prey _pomog powiatowych jednostek organitagjgch lub powierta ich wykonywanie
tgodnie prtepisami o tamowieniach _publictnych.
6. Rada powiatu, biorqc pod uwagg koniectnak' sprawnej realitagi Madan, o ktooich mowa w ust.
1-2, orat kostg usuwania i prtechowywania pojatclow na obstarte danego powiatu, ustala
coroctnie, w drocke uchwaly, wysokak' oplat, o ktboich mowa w ust. 5c, orat uysokoi kosttOw,
o ktdgch mowa w ust. 2a. Wysokok' kosttow, o ktogch mowa w ust. 2a, nie mote bye' wytsta
nit maksymalna kwota °plat usunkcie pojatclu, o ktogch mowa w ust. 6a."
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy zmieniajacej jednostki wyznaczone do usuwania
pojazdow oraz prowadzenia parkingow strze2onych zachowaly prawo do
wiadczenia uslug przez okres, na jaki zostaly wyznaczone w przypadku naszego
powiatu, czyli do 28.02. 2013r. (wynikalo to z zawartych umow).
Dopiero od 01.03.2013 r. podpisane zostaly, na nowych zasadach, umowy zgodnie
z art. 130a ust. 5f ww. ustawy (zgodnie z przepisami o zamowieniach publicznych)
z dwoma przedsiebiorcami:
1. Pomoc Drogowa, Parking Strze2ony Bo2ena Labeda z siedzib4 w Kleszewie 54,
2. Przedsiebiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Uslugowe Rafal Szczerba z siedziba.
w Pultusku ul. Wrzosowa 11.
W umowach tych w § 4 ust. 2 zapisane jest zastrze2enie o tregci:

sytuacji, gdy

pojatd nie tostanie odebrany i nastapi ortectenie ojego prte_padku na rtect Powiatu Pultuskiego,
a poskpowanie egtekugjne w celu odtyskania kosttow usunkcia, prtechowywania, ostacowania,
sprtedaty lub tnistctenia pojatclu nie doprowacki do wyegtekwowania naletnoici w pelnej

wysokoki Powiat taplaci Prtedsiebiony wylictone kosti usuni via i prrechowywania nie wytste
jednak nit uuskane w nyniku jego ,5prtedaty lub tiomowania. Zaplata nastc0 po tbyciu lub
tionowaniu pojatdu
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla przedsicbiorcy — p. Bo2eny Labcdy
prowadzqcej dzialalnok gospodarcz4, pn. Pomoc Drogowa, Parking Strze2ony
Bozena Labqda z siedzib4. w Kleszewie 54 przed S4dem Wojewodzkim w
Warszawie zapadi wyrok uchylajqcy dotychczasowe postanowienie
Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie oraz postanowienie
organu I instancji. Zgodnie ze stanowiskiem Sqdu „to na dozorcy ci#y obowivek
wykazania poniesionych wydatkow oraz wskazania nakladow zwivanych ze
sprawowaniem dozoru (adekwatnie do realiow konkretnego przypadku). Wydatki
musza, bye konieczne ze wzglcdu na cel i warunki wykonywanego dozoru. Ustalona
naleZnok winna odpowiadaC rzeczywistym i wykazanym wydatkom poniesionym
przez podmiot wykonu4cy dozor." W przypadku braku stosownych kalkulacji
celowym pozostaje powolanie przez Zarzqd rzeczoznawcy majatkowego, gdy2
poprzednio sporzgdzonym operatom Sid odmowil waloru opinii bieglego z uwagi
na sporzadzenie ich w innej sprawie.
Zarzad Powiatu pozostaje na stanowisku, ze przedmiotowq, sprawq naleiy
rozstrzygne w postcpowaniu administracyjnym z uwzglcdnieniem wszystkich
uwag podniesionych przez Wojewodzki Sid Administracyjny w Warszawie w
wyroku sygn. akt VII SA/Wa 1421/18 z dnia 23 stycznia 2019 r.
Zarz4d Powiatu nie podziela sugerowanych przez pelnomocnika p. Labqdy
moOiwoki w zakresie zawarcia ugody cywilnoprawnej, na mocy ktorej strony
uzgodnilyby wysokok nale2nych PrzedsiQbiorcy kwot z tytulu usuniccia pojazdow
z drogi i ich przechowywania na parkingu strzezonym. Takie dzialanie mogloby
zostae ocenione jako naruszenie dyscypliny finansOw publicznych. NaleZy
podkreSlie, ze sad administracyjny nie zakwestionowal administracyjnej drogi
ustalania ww. wynagrodzenia.
Trek stanowiska Zarz4du Powiatu ww. sprawie bOzie akceptowana na najbliZszym
posiedzeniu.

4. Informacja nt. petycji dot. uruchomienia dodatkowej linii autobusowej
na tracie Pultusk — Pniewo — Wyszkow.
Zarz4d Powiatu zapoznal sic z petycja, dot. uruchomienia dodatkowych linii
autobusowych na trasie Pultusk — Pniewo — Wyszkow oraz Wyszkow — Pniewo —
Pultusk w godzinach popoludniowych w brzmieniu za4cznika nr 3 do protokolu.
Obecny na posiedzeniu Dyrektor Wydzialu Komunikacji i Drog poinformowal, 2e
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 litera e ustawy z dnia 6 wrzegnia 2001 r. o transporcie
drogowym do kompetencji starosty nale2y wydawanie zezwolen na wykonywanie
transportu regularnego osob w krajowym transporcie drogowym na liniach
komunikacyjnych nie wykraczajacych poza granice powiatu. Od roku 2018 na terenie
powiatu pultuskiego przewozy regularne osob realizowane s4, na podstawie ww.
zezwoleri. Takie rozwivanie nie generuje kosztow dla budzetu powiatu.
Przedmiotowa petycja dotyczy uruchomienia linii komunikacyjnej relacji Pultusk —
Wyszkow, ktora z uwagi na jej przebieg wykracza poza obszar co najmniej jednego
powiatu, dlatego tez wydanie zezwolenia na tc link, zgodnie z powolanymi wy2ej
przepisami, naleZy do kompetencji Marszalka WojewOdztwa Mazowieckiego. Ponadto
warunkiem koniecznym jest zainteresowanie przedsicbiorcy otwarciem nowej linii
komunikacyjnej czy tez uruchomieniem dodatkowego kursu na linii juz istniej4cej,
ktory musi zio2y6 stosowny wniosek o wydanie lub zmianc zezwolenia. Procedura
uruchomienia dodatkowego kursu na linii komunikacyjnej, na ktor4. wydano ju2
zezwolenie nie wymaga wydania nowego zezwolenia a jedynie zmianc
dotychczasowego. Dyrektor poinformowal, ze ww. petycja zostanie przekazana do
przewoinika, ktory realizuje przewozy na trasach Wyszkow — Pultusk oraz Wyszkow
— Nasielsk.
Zarzad Powiatu przyjaI informacje oraz postanowil, ze w sprawie uruchomienia
dodatkowej linii autobusowej, o ktorej mowa w petycji, bcdzie prowadzil rozmowy z
Powiatem Wyszkowskim.
5. Podjecie uchwaty w sprawie zmian uchwaty budietowej Powiatu
Puttuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z
dnia 19 grudnia 2018 r.

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwak nr
163/2019 w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr
111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r.
6. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadati z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych
odrebnymi ustawami.
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwak nr
164/2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami
7. Podjecie uchwaty w sprawie zmian planow dochodow i wydatkOw
wprowadzonych w toku wykonywania budietu
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podj4,1 uchwak nr
165/2019 W sprawie zmian uprawniefi dla kierownikow jednostek organizacyjnych
powiatu do zaciagania zobowiazan wynikajacych z realizacji przedsiewzice objctych
wieloletnia prognoza. finansowft powiatu pultuskiego
8. Podjecie uchwaly sprawie zmian uprawnien dla kierownikow
jednostek organizacyjnych powiatu do zaciqgania zobowiqzaft
wynikajqcych z realizacji przedsiewziee objctych wieloletniq prognozq
finansowq powiatu pultuskiego
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwak nr
166/2019 w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek organizacyjnych
powiatu do zaciagania zobowiazan wynikajacych z realizacji przedsiqwzicC objctych
prognoza finansowa powiatu pultuskiego
9. Podjecie uchwaty w sprawie zawarcia umowy najmu oraz odplatnego
administrowania
Zarzftd Powiatu podjal uchwak nr 167/2019 w sprawie zawarcia umowy najmu oraz
odplatnego administrowania. Sprawa ww. umowy zostala szczegolowo omowiona na
posiedzeniu Zarzadu w dn. 31 lipca 2019r.
10.Wolne wnioski

1) Zarzqd Powiatu zatwierdzil wyniki postcpowania o udzielenie zamOwienia
publicznego dla zadania nr 1 „Likwidacja barter transportowych na terenie
powiatu pultuskiego — zakup autobusu 10-cio i wiccej miejscowego
dostosowanego do przewozu °sob niepelnosprawnych". W postepowaniu
wybrana zostala oferta Nr 3 zloZona przez: ITS SYSTEM Sp. z o.o. ul.
Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice Cena brutto wybranej oferty wynosi:
zadanie 1 — 206.640,00 A.
2) Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Zarzadu Terenowego
NSZZP przy Komendzie Powiatowej Policji o ufundowanie
okolicznogciowego pucharu dla dru2yny TRAMP, ktora w dniach 24-28
wrzegnia 2019r. bcdzie uczestniczye w „XXVII Ogolnopolskim Rajdzie
Gorskim Slu213 Mundurowych Resortu Spraw Wewnctrznych Szklarska Porcba
2019". Na ww. cel Zarzqd przeznaczyl 200z1 Wniosek stanowi zalqcznik nr 4
do protokolu.
3) Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja Rady Soleckiej wsi Ciensza
nt. organizacji w dniu 22 wrzegnia 2019r. uroczystoki 60-lecia OSP Ciensza
oraz 270-lecia powstania wsi Ciensza, w ktorej udzial przewidziano
przedstawicieli wladz centralnych, wojewodzkich oraz wladz samorzqdowych
jak rOwnie2 mieszkaricow tej wsi oraz okolicznych miejscowoki.
Uroczystoge bcdzie teZ okazja do promowania produktOw lokalnych,
wyrabianych wg starych receptur, zwiqzanych z tym regionem. Zarzqd Powiatu,
realizujaLc wniosek mieszkancOw wsi Ciensza, postanowil wlqczye sic w
promocjc zdrowiej regionalnej Zywnogci przeznaczajac na ten 1000z1.
4) Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 168/2019 w sprawie udzielenia
pelnomocnictwa Dyrektorowi ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku do
podpisania i realizacji projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk i innowacje w
logistyce w ZSZ Ruszkowskiego" w ramach Programu Edukacja,
finansowanym ze grodkow Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2014-2021.

5) Zarzad Powiatu podie uchwalc nr 169/2019 w sprawie udzielenia
pelnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i
przeprowadzenia postQowania o udzielenie zamOwienia publicznego.
Powpszego pelnomocnictwa udzielono Dyrektorowi Poradni Psychologiczno
— Pedagogicznej w Pultusku do realizacji zadania pn. "Remont zaplecza
sanitarnego Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w celu przystosowania go
do specjalnych potrzeb dzieci i miodzieiy z niepelnosprawnogciami z terenu
powiatu pultuskiego" realizowanego w ramach dofinasowania robot
budowalnych w rozumieniu przepisOw ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowalne, dot. obiektOw slui4cych rehabilitacji, w zwivku z potrzebami ()sob
niepelnosprawnych, z wyjgkiem rozbiOrki tych obiektOw ze grodkOw PFRON
przekazanych do dyspozycji Samorz4dowi WojewOdztwa Mazowieckiego.
Na tym protokOl zakoticzono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia -19.00
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