
Protoko/ nr 	./2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 27 listopada 2019r. 

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

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo sic godz.13.00 

1. Pismo Dyrektora DPS Oklaki o akceptacje wniosku o dofinansowanie 

budowy windy w budynku wielokondygnacyjnym ze Arodkow 

• Mazowieckiego Centrum Polityki Spolecznej w Warszawie. 

Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach zwrOcil sic z progb4, o akceptacje i zlolenie 

wniosku o dofinansowanie w ramach grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 

()sob Niepelnosprawnych robot budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy prawo 

budowlane, dotyczqcych obiektow slucych rehabilitacji, w zwiazku z potrzebami os6b 

niepelnosprawnych, z wyjgkiem rozbiOrki tych obiektOw. 

Wniosek dot. budowy windy w budynku wielkokondygnacyjnym DPS 

Szacunkowa wartok zadania ok. 100.000z1, wysokok dofinansowania do 50% wartoki 

zadania. Wklad wlasny do realizacji ww. zadania inwestycyjnego zostanie 

zabezpieczony w ramach wypracowanych dochodow wlasnych jednostki. 
41 	Zarzqd Powiatu akceptowal wniosek . 

Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi zakcznik nr 3 do protokolu. 

2. Wniosek Dyrektora SOSW w Pultusku o wyraienie zgody na realizacjc 

zadania dot. remontu i przebudowy budynku SOSW w ramach Arodkow 

PFRON. 

Dyrektor Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego w Pultusku zwrOcila sic z 

progb4, o akceptacje i zloenie wniosku o dofinansowanie w ramach grodkow 

Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 0s6b Niepelnosprawnych rob6t budowlanych w 

rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane, dotycz4cych obiektow slucych 

rehabilitacji, w zwiftzku z potrzebami osob niepelnosprawnych, z wyja_ticiem rozbiOrki 

tych obiektow. 



Wniosek dot. remontu i przebudowy budynku Specjalnego Ogrodka Szkolno — 

Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku. 

Szacunkowa wartok zadania to ok. 3 500 000z1, wysokoge dofinansowania do 50% 

wartoki zadania. 

Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi zalftcznik nr 4 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu przyjftl informacj i postanowil, ze zadanie objcte wnioskiem bcdzie 

realizowane w latach 2020-2021 a zakres robot i naklady finansowe konieczne na ich 

realizacje zostana rozpisane na dwa lata, w czqgciach rOwnych. . Wklad wlasny do 

realizacji ww. zadania inwestycyjnego zostanie zabezpieczony z wypracowanych ponad 

plan dochodOw domOw pomocy spolecznej. 

3. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie wysokoki stawek 

IP oplat za zajecie pasa drogowego drog powiatowych na cel niezwiqzane z 

budowq, przebudowq , remontem , utrzymaniem i ochron4 dr6g. 

W zwiftzku ze zmianami wprowadzonymi ustawq z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych 

ustaw wszedl w zycie przepis zmieniajacy postanowienia ustawy o drogach 

publicznych, obejmujqcy obniknie maksymalnych stawek za zajccie pasa drogowego 

w odniesieniu do obiektOw urzqdzeri infrastruktury telekomunikacyjnej. Wedlug 

nowelizacji maksymalna dzienna stawka za zajqcie pasa to 0,20 zl, a roczna za 

umieszczenie urzadzeri. 20 zl. Na dostosowanie uchwal do nowych kryteriOw jednostki 

samorzadu terytorialnego maja czas do 25 stycznia 2020 r. 

• Zarzqd zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie wysokoki stawek oplat 

za zajgcie pasa drogowego drOg powiatowych na cel niezwiqzane z budowt, 

przebudowft , remontem , utrzymaniem i ochron4, drOg, w brzmieniu zalacznika nr 5 

do protokolu, ktOry zostanie skierowany na komisje i sesje Rady Powiatu. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniaj4cej uchwale w 

sprawie uchwalenia „Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego 

organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o 

kt6rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoki 

poiytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2020. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoki po2yrku publicznego 

i o wolontariacie, naklada na jednostki samorzadu terytorialnego obowiazek 



uchwalania programu wspolpracy z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy. Rada Powiatu w 

Pultusku uchwa4 Nr XI/78/2019 przyjcla Program 2vJpqpracy Powiatu Pultuskiego 

organkacjami poareidowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o ckialalnoki potytku public7ego i o wolontariacie na rok 2020. 

Zalacznikiem nr 1 do Programu s4 Zasady kaiania komisfi konkursowych w celu opiniowania 

Votonych ofert. Okreglaj4 one spos6b powolywania i dzialania komisji konkursowej, jej 

zadania oraz zasady oceny ofert ziozonych w ramach konkursu . Zawiera4 take wzor 

ogwiadczenia skladanego przez czlonka komisji o the pozostawaniu w stosunku 

prawnym lub faktycznym z bior4cym udzial w procedurze konkursowej, ktOry moglby 

budziC uzasadnion4, wgpliwok, co do berstronnoki czlonka komisji podczas 

• oceniania ofert. Zgodnie z nowymi wytycznymi nalezalo dostosowaC trek 

ogwiadczenia stanowiacego za4cznik do Zasad kaiania komisfi konkursowych w celu 

opiniowania Votonych ofert, do brzmienia okreglonego w art. 24 Kodeksu postcpowania 

administracyjnego. Stud propozycja podjccia uchwaly. Zarzad zatwierdzil projekt 

uchwaly w brzmieniu zalqcznika nr 6 do protokolu, ktOry zostanie skierowany na 

komisje i sesjc Rady Powiatu. 

5. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu puhuskiego 

W bie24cym roku the wystvilo zagrozenie powodziowe na terenie powiatu 

pultuskiego. Sytuacja hydrologiczna na dzien dzisiejszy the stwarza zagroienia 

• powodziowego. Aktualnie stan wody w rzece Narew w powiecie uklada sic w strefie 

wody niskiej. TAczna diugok obwalowania na terenie powiatu pultuskiego wynosi ok. 

29 km, w tym ok. 27,4 km walow nadzorowanych przez Pafistwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. Na stanie wyposazenia powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, znajduje sic m.in.: 34280 workow polipropylenowych, 2400 m2  

geowlaniny, 2 przenogne zapory przeciwpowodziowe (kazda po 25 m), 3 napelniacze 

do workow przeciwpowodziowych. W dalszym ciggu istniej potrzeba doposazenia 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w sprzct umoZliwia4cy prowadzenie 

akacji ratowniczej. Realne zagrozenie powodziowe stwarza rzeka Narew dla ponad 6 

tysiccy mieszkancow powiatu, ktore wystepuje w okresie zimowo-wiosennym i jest 

powodowane w ostatnich latach zatorami gryZowo-lodowymi oraz gwaltownymi 



rortopami mas gniegowych. Do rejonow zagrozonych bezpogrednirn zatopieniem 

powodziowym naleZq, nieobwalowane tereny gminy Pultusk, Obryte i Pokrzywnica. 

Pogrednie zagroienie powodziowe wystgpuje w dolinie Narwi chronionej walami 

przeciwpowodziowymi w rejonie miasta i gminy Pultusk oraz gminy Zatory. W 

kwietniu i czerwcu br. odbyly siq kontrole walow przeciwpowodziowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu, ktorych administratorem sq Wody Polskie. 

Niezmodernizowane zapory 	w dostatecznym stanie technicznym, nie zagraZaja, 

bezpieczenstwu w warunkach normalnego pigtrzenia. W chwili obecnej najslabszym 

elementem decydujacym o skutecznogth systemu ochrony przeciwpowodziowej 

powiatu jest stan techniczny zap& bocznych Stopnia Wodnego Dcbe: Lacha-Prut, Prut 

brzeg prawy i Prut brzeg lewy na odcinku niewyremontowanym oraz zmodernizowany 

• 
odcinek zapory Prut-Pultusk w km 6+000-7+000 - gdzie w styczniu 2018 r. istnialo 

zagrozenie przerwania wyremontowanego walu na wysokoki miejscowoki Grabowiec 

i prowadzone byly najwicksze dzialania ratownicze zwiazane z zabezpieczaniem 

powstalych uszkodzen i przesiqkow. Aktualnie prowadzony jest remont ww. odcinka 

walu, ktOrego planowany termin zakonczenia jest na 20 grudnia br. Istotne jest rOwnieZ 

naprawienie gluzy nr 2 w Pultusku, aktualnie prowadzone sq prace naprawcze gluzy, 

planowany termin ich zakonczenia to 10 grudnia br. W bieZacym roku zwrocono siq 

do Wod Polskich z zapytaniem, kiedy zostanie wykonana modernizacja 

niewyremontowanych zapor bocznych Stopnia Wodnego Dgbe oraz bagrowanie rzeki 

Narew na terenie powiatu. Wody Polskie poinformowaly, ze modernizacja walow oraz 

ID prace bagrownicze wytypowanych miejsc zatorogennych zostaly ujqte w planie 

utrzymania wod na lata 2019-2021. Prace to zostana., rozpoczcte w ramach dostepnych 

grodkow. W systemie calodobowym (w godzinach pracy starostwa oraz po godzinach 

wg potrzeb) funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarz4dzania Kryzysowego, kb:5re na 

bie4,co monitoruje sytuacj powodziowq oraz zapewnia przeplyw informacji na 

potrzeby bezpieczenstwa we wspoldzialaniu z Wodami Polskimi, powiatowymi 

sluibami i strazami oraz gminami. 

Szczegolowe informacje zwivane z omawianym tematem, zawiera „Ocena stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pultuskiego" stanow-iqca zalacznik nr 7 

do pro tokolu. 



Zarzqd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly, ktory zostanie skierowany na komisje i 

sesjc Rady Powiatu. 

6. Wniosek Burmistrza Pultuska dot. wsparcia finansowego Jarmarku 

Boionarodzeniowego 

Zarzftd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Burmistrza Pultuska, ktory stanowi zalgcznik 

nr 8 do protokolu i postanowil, ze nie bcdzie w4cza1 sic we wspolorganizacjc Jarmarku 

Bo2onarodzeniowego. Organizacja tego typu wydarzen nie zostala zapisana w „Planie 

wydarzen organizowanych i wspolorganizowanych przez powiat pultuski w 2019r."i z 

uwagi na powyZsze , nie zostaly przewidziane Srodki w bu&ecie powiatu na ww. cel. 

7. Wolne wnioski. 

Zarzqd Powiatu akceptowal wniosek Skarbnika Powiatu o wprowadzenie zmian w 

• projekcie uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian budZetu powiatu na 2019r. oraz 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego. 

Wprowadzona zmiana zwivana jest ze zwickszeniem planu dochodOw i wydatkow 

powiatu 88.595z1 z tytulu grodkOw rezerwy czcSci (Awiatowej subwencji ogolnej, w tym: 

- kwota 19 462z1 z przeznaczeniem na zakup wyposaienia dla ZSZ im. J. 

Ruszkowskiego 

- kwota 69 133 z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia SOSW im. A. 

Karlowicz . 

Przerwa w obradach 
posiedzenie zostalo wznowione o godz. 16.15. 

0 

	

	8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 

grudnia 2018r. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc nr 

197/2019 w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 

111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc nr 

198/2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji r4dowej 

oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami. 



10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarz40 Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjaI uchwaly nr 

199/2019 w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonywania budZetu. 

11. Podjecie uchwaly zmieniaj4cej uchwaly Nr 39/2019 Zarzqdu Powiatu w 

Pultusku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnieti 

jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciggania zobowigzati z tytulu 

um6w, ktorych realizacja w roku budietowym i latach nastepnych jest 

niezbedna dla zapewnienia ciqglogci dzialania jednostki i z kt6rych 

wynikaj4ce platnoeci wykraczaj4 poza rok budietowy. 

• Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwaly nr 

200/2019 zmieniajaca uchwaly Nr 39/2019 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 3 

stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnien jednostkom organizacyjnym powiatu 

do zacicania zobowivan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budZetowym i 

latach nastqinych jest niezbOna dla zapewnienia ciaglogci dzialania jednostki i z 

ktorych wynikajace platnoki wykraczaja poza rok budZetowy. 

12. Podecie uchwaly w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego DPS 

w Pultusku 

Zarzftd Powiatu podje uchwaly nr 201/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu 

organizacyjnego DPS w Pultusku. 

Wprowadzone zmiany sa podykotowane dostosowaniem regulaminu do bie24cych 

potrzeb Domu, jak rowniei wynikaja z ustawowego obow4zku zatrudnienia Inspektora 

Ochrony Danych w jednostkach sektora finansow publicznych. 

Uzasadnienie zmian stanowi za4cznik nr 9 do protokolu 

13. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania mienia w uiyczenie (autobus DS) 

Zarz44 Powiatu podjal uchwaly nr 202/2019 w sprawie przekazania mienia w 

uZyczenie. 

Zgodnie z uchwaly Srodowiskowemu Domowi Samopomocy w Pultusku przekazano 

w uZyczenie, na czas nieokreglony, samochod osobowy marki Ford Transit M2 Autobus 

wyprodukowany w 2019r., przystosowany do przewozu osOb niepelnosprawnych, 

ktorego zakup zostal dofinansowany ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 



0s613 Niepelnosprawnych w ramach „Programu wyrownywania roZnic miedzy 

regionami III" — Obszar D . 

14. Pismo SOSW o przekazanie samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER 

Zarzad Powiatu po zapoznaniu sic z wnioskiem Specjalnego Ogrodka Szkolno — 

Wychowawczego w Pultusku wyrazil zgodc na nieodplatne przekazanie przez ww. 

jednostkc samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter na rzecz Zarzqdu 

Drog Powiatowych w Pultusku. 

Zarzad Powiatu podj4.1 uchwalc nr 203/2019 w sprawie przekazania samochodu dla 

Zarz4du Drog powiatowych w Pultusku. 

15. Wolne wnioski 

Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 204/2019 w sprawie powolania komisji 

• konkursowej na realizacjc zadania publicznego w 2020r. oraz uchwalenia Regulaminu 

Pracy Komisji konkursowej. 

Komisja Konkursowa zostala powolana w celu przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert na realizacjc w roku 2020 zadania powierzenia prowadzenia jednego punktu 

nieodplatnej pomocy prawnej i gwiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz mediacji zleconego przez Powiat Pultuski organizacjom pozarzOowym oraz 

podmiotom, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoki po2ytku publicznego 

i o wolontariacie oraz w celu przedlozenia propozycji wyboru ofert, na kthre proponuje 

sic udzielenie dotacji. Komisja bcdzie pracowala w skladzie: 

1) Beata Joiwiak — Wicestarosta Pultuski - Przewodniczaca 

• 2) Anna MakOwka — Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji - czlonek 

3) Hanna Turek — Inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru - czlonek 

4) Agnieszka W4dolna — p.o. Dyrektora Wydz. Organizacji i Nadzoru - czlonek 

Punkt nieodplatnej pomocy prawnej i gwiadczenia nieodplatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz mediacji, ktOry bcdzie obslugiwany przez podmiot wyloniony w 

drodze konkursu bcdzie zlokalizowany w budynku Urzcdu Gminy w Pokrzywnicy. 

Komisja dokona analizy ofert, a nastcpnie przedstawi Zarzadowi wyniki pracy z 

propozyc4 wyboru oferty. 



Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia -17.00 

Protokolowala: 

• Podpisy czlonkow Zarza_cl owiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Emilia Agata GAsecka 

5. Zbigniew Ksirk 

B. Przybylowska 
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