Protokot nr
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 5 grudnia 2019r.

1. Lista obecnoki i porzwiek posiedzenia stanowia zakczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczelo sic godz.13.30

1. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie podniesienia
wysokoki wynagrodzenia dla rodzin zastepczych zawodowych i rodzinnego
domu dziecka.
Zarzftd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie podniesienia
wysokoki wynagrodzenia dla rodzin zastcpczych zawodowych i rodzinnego domu
dziecka w brzmieniu zalqcznika nr 3 do protokolu.
Zgodnie z art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastcpczej Rada
Powiatu w drodze uchwaly mote podniegC wysokoge gwiadczen pienie2nych,
przysluguj4cych rodzinom zastcpczym zawodowym i prowadz4cym rodzinny dom
dziecka. Od 1 stycznia 2020r. wzrognie minimalna placa do kwoty 2600z1 brutto w
zwiazku z tym zasadnym jest dokonanie stosownych regulacji finansowych.
Projekt uchwaly zostanie skierowany na najbli2sze komisje i sesje Rady Powiatu.
2. Informacja Burmistrza Puttuska o opinii komisji Rady Miejskiej nt.
przekazania nakladow poniesionych na budowc poczekalni w zamian za
darowizne dzialki nr 26/5 (dzialka poloiona w sqsiedztwie Starostwa)

Zarzad Powiatu zapoznal sib z pisemna informacja Burmistrza Miasta Pultusk, 2e
projekt uchwaly Rady Miejskiej dot. wyra2enia zgody na dokonanie darowizny przez
Gming Pultusk na rzecz Powiatu Pultuskiego wlasnogci nieruchomoki poloZonej w
obrcbie 24 miasta Pultusk, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/5, byl przedmiotem
posiedzen komisji Rady Miejskiej w Pultusku i zostal zaopiniowany negatywnie.
Ze wzgkdu na powiazanie spraw nieodplatnego przekazania przez gminq Pultusk
wlasnogci ww nieruchomoki jak i przeniesienia na wlasnoge Gminy Pultusk wartoki
nakladow poniesionych na budowq poczekalni autobusowej, projekty uchwal dot. ww
spraw zostaly zdjcte z porzadku obrad Rady Miejskiej.
Informacja stanowi zalacznik nr 4 do protokolu.
3. Wniosek Ligi Ochrony Przyrody Okreg w Plocku dot. przyznania
dofinansowania na organizacje wydarzefi ekologicznych
Zarzad Powiatu zapoznal sib z informacja nt. dzialalnoki Ligi Ochrony Przyrody,
ktOrej celem jest: popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachqcanie
do podejmowania i wykonywania spolecznie prac na rzecz grodowiska przyrodniczego
oraz organizowania takich prac, inicjowanie oraz inspirowanie dzialan na rzecz
grodowiska przyrodniczego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody
oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia. W ramach prowadzonej
dzialalnoki orgaznizowane sa m.in.: obozy przyrodnicze, sesje popularnonaukowe,
wycieczki przyrodniczo-krajoznawczych, konkursy.
Nastqpnie Zarzad Powiatu po zapoznaniu sib z informacja Ligi Ochrony Przyrody
Olacg w Plocku o organizowanych wydarzeniach ekologicznych, w programie kt6rych
realizowane sa zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczo — legnej i ochrony przyrody
oraz potrzebami z tym zwiazanymi przedstawionymi przez Wiceprezesa LOP p. U.
Mielczarek, wyrazil zgodc na zakup informatora przyrodniczego — kalendarz
„Szarotka" w kwocie 140z1 oraz sfinansowanie uslugi — wykonanie kalendarza
plakatowego LOP, na ktOrym zamieszczone bcdzie logo Starostwa - w kwocie 232z1.
Pisma dot. ww. sprawy stanowia zalacznik nr 5 do protokolu.

4. Wniosek Burmistrza Puttuska dot. rozwaienia moiliwoeci udzialu powiatu
w pracach renowacyjnych Mogily 2o/nierzy Polskich
Zarzqd Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Burmistrza Miasta Pultusk dot. rozwaZenia
moAiwogci udzialu Powiatu w pracach renowacyjnych mogily Zolnierzy Polskich
poleglych podczas wojny polsko — bolszewickiej 1920r., znajdujacej sig na cmentarzu
parafialnym Parafii pw. Sw Mateusza w Pultusku. Zarzgd Powiatu uznal, ze wspolpraca
ww zakresie bOzie moZliwa po zapoznaniu sib przez Zarzad z kosztorysem
inwestorskim przedskwziqcia.
Wniosek stanowi zalqcznik nr 6 do protokolu.
5. Zaproszenie do udzialu w powolaniu „Samorz4dowego Komitetu na rzecz
upamietnienia Bitwy Warszawskiej 1920r."
Zarzqd Powiatu przyje zaproszenie Burmistrza Wolomina do wziccia udzialu w
powolaniu „Samorzgdowego Komitetu na rzecz upamiqtnienia Bitwy Warszawskiej
1920r."
Zaproszenie stanowi zalftcznik nr 7 do protokolu.
6. Informacja nt. Jubileuszu 40-lecia Tygodnika Ciechanowskiego
13 grudnia 2019r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogorze odbcdzie siq uroczystok z
okazji 40 rocznicy zaloenia „Tygodnika Ciechanowskiego".
W uroczystoge udzial wezma m.in. pracownicy „TC", przedstawiciele samorzqclow
gminnych i powiatowych, przedstawicieli roZnych instytucji wspolpracu4cych z gazeq.
Zarzqd Powiatu z okazji Jubileuszu Tygodnika Ciechanowskiego postanowil
ufundowae tabliczkq pamigkowq. Wysokoge grodkow przeznaczonych na ww. cel — ok.
200z1.
7. Informacja nt. opinii samorzqdow gminnych i Izby Aptekarskiej nt. projektu
uchwaty Rady Powiatu w spawie ustaleni rozktadu godzin aptek
ogolnodostepnych funkcjonujqcych na terenie powiatu puttuskiego.

Zarzad Powiatu zapoznal sib z pozytywna opinia samorzadOw gminnych i Izby
Aptekarskiej nt. projektu uchwaly Rady Powiatu w spawie ustalena rozkladu godzin
aptek ogolnodostQnych funkcjonujacych na terenie powiatu pultuskiego. Opinie
stanowia zalacznik nr 8 do protokolu.
8. Wniosek SOSW dot. wyraienia zgody na prowadzenie dzialalnoki w okresie
zimowej przerwy gwigtecznej
Zarzad Powiatu akceptowal wniosek Specjalnego Orodka Szkolno — Wychowawczego
dot. wyraenia zgody na prowadzenie dzialalnoki w okresie zimowej przerwy
gwiatecznej.
Wniosek stanowi zalacznik nr 9 do protokolu.
9. Informacja SOSW dot. nieodplatnego u2yczenia stolowki szkolnej i ewietlicy
w dn. 7-8 grudnia 2019r.
Zarzftd Powiatu przyjal informack Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego
dot. nieodplatnego tiyczenia stolowki szkolnej i gwietlicy w dn. 7-8 grudnia 2019r. z
przeznaczeniem na zorganizowanie kolejnego finalu wolontariackiej akcji „Szlachetna
Paczka"
Pismo stanowi zalacznik nr 10 do protokolu.
10.Sprawa zabezpieczenia grodkow finansowych dla LO im. P. Skargi na
czegciowq wymiaitac instalacji elektrycznej.
Zarzad Powiatu przyjal informack Dyrektora LO nt. szacunkowych kosztow
naprawienia instalacji elektrycznej w Liceum Ogolnoksztalcacym im. P. Skargi w
Pultusku i wyrazil zgok na przeznaczenie na ww. cel 25.000z1.
Informacja stanowi zalacznik nr 11 do protokolu.
11.Omowienie spraw dot. organizacji WOO
Final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy odbOzie sib 12 stycznia 2020 roku. Haslo
tegorocznej edycji brzmi: "WIATR W

- 28. final WOI-J dla dzieckcej

medycyny zabiegowej. Pieniadze zbierane bqda przede wszystkim na zakup
najnowoczegniejszych urzadzen dla ratowania zycia i zdrowia dzieci potrzebujaLcych

roZnego rodzaju operacji. Fundacja w tym roku bgdzie skupiae sig przede wszystkim na
takich dziedzinach medycyny dzieckcej jak chirurgia ogolna, kardiochirurgia czy
neurochirurgia.
Zarzad Powiatu na organizacjq Wielkiej Orkiestry Swi4,tecznej Pomocy postanowil
przeznaczye grodki w wysokoki 3510z1 z przeznaczeniem na:
1) zakup nagrod:
- dla wolontariuszy, ktorzy podczas ubieglorocznego Finalu zebrali najwiqkszft kwotq
pienigdzy (3 nagrody ksi#kowe po 150 zi kaZda = 450 z1);
- dla szkoly i przedszkola, ktore podczas tegorocznego Finalu zebraly najwicks4
kwotq pienkdzy (2 nagrody ksWkowe po 200 z1 kaZda = 400 A);
2) koncert zespolu — 2.500z1
3) zakup artykulOw papierniczych (m.in.: brystol, dyplomy, bibuly) — do160z1 .
12.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.
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq nr
210/2019 w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr
111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r.
13.Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadati z zakresu
administracji rz4dowej oraz innych zadati zieconych odrebnymi
ustawami.
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq nr
211/ 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zieconych odrcbnymi ustawami.
14.Podjccie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow
wprowadzonych w toku wykonywania budietu.

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjftl uchwalq nr
212/2019 w sprawie zmian planow dochodOw i wydatkow wprowadzonych w toku
wykonywania budZetu.
15. Podjecie uchwaly zmieniaj4cej uchwate w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pultusku
Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 213/2019 zmieniajaca, uchwak w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pultusku
Wprowadzone zmiany podyktowane sq. dostosowaniem regulaminu do bieZacych
potrzeb Starostwa i zwiazane sa z utworzeniem stanowiska radcy prawnego. Zapis
Regulaminu po zmianie brzmi: „samodzielne wieloosobowe stanowisko Radca Prawny"
16. Sprawa udzielenia pomocy w ufundowaniu dwoch karetek pogotowa dla
Szpitala Powiatowego Gajda —Med. sp. z o.o.
Zarzad Powiatu postanowil wystpie do Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego oraz
Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UrzOu
Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu lub teZ
nieoplatnego przekazania uZywanych karetek pogotowia na rzecz spolki szpitalnej.
17. Wnioski z posiedzenia komisji i sesji Rady Powiatu w Pultusku
Zarzad Powiatu omowil wniosek Radnej E. Leszczyriskiej zgloszony na ostatniej sesji
Rady Powiatu dot.
- onakowania _prvefic'. dla piesuch w lVinnicy na skrutowaniu drug powiatowych drogq
wojewodkq nr 571:
W przedmiotowej sprawie, w paclzierniku br. do Zarzadu Drog Powiatowych w
Pultusku wplynal rownieZ wniosek Gminy Winnica. Oznakowanie skrzyZowania ww.
drogi podlega zarzadcy drogi wyszej kategorii, wobec powyszego wniosek Gminy
Winnica zostal przekazany do Mazowieckiego Zarzadu DrOg WojewOdzkich w
Warszawie oraz do rozpatrzenia wedlug wlagciwogci przez organ zarzadzajacy ruchem
na drogach wojewodzkich — Urzad Marszalkowski w Warszawie.

Informacja o sposobie zalatwienia sprawy, zostanie przekazana niezwlocznie po
otrzymaniu odpowiedzi.
- skrutowania w Bitdostowie od strony Powielina oral krgtych drag powiatowych polotonych w
SmogoTwie Wllo scianskiln i Wolce Popielinski j:
W przedmiotowej sprawie wplyne rownieZ wniosek radnych Gminy Winnica,
przekazany za pogrednictwem Wojta Gminy Winnica. Zarz44 Dr6g Powiatowych w
Pultusku podje nastepuj4ce czynnoki:
- po przeprowadzonej lustracji oznakowania skrzy2owania w Blcdostowie, namalowano
znak poziomy P-13 na wlocie skrzyZowania od m. Powielin i Winnica,
- uzupelniono oznakowanie terenu zabudowanego miejscowoki Smogorzewo
Wlogciariskie oraz znakami pionowymi luk poziomy wymagajqcy oznakowania zgodnie
ze Szczegolowymi Warunkami Technicznymi dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach,
- zasadnok budowy ronda na skrzyzowaniu mote wynikae wylqcznie z przeslanek
zawartych w przepisach „Warunkow technicznych jak powinny odpowiadae drogi
publiczne", w przypadku planowanej realizacji rozbudowy przedmiotowego odcinka
drogi. Na chwile obecn w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pultuskiego
inwestycja na drodze nr 3401W nie jest ujcta.
- niebezpieczne luki w ciggu drogi nr 1821W s4, oznakowane znakami pionowymi.
Powy2sze dzialania z zakresu inzynierii ruchu zostang, zrealizowane w roku 2020 po
zamOwieniu wymaganych znakow drogowych."
18.Podpisanie protokoi posiedzenia Zarzqdu Powiatu.
Zarzad Powiatu podpisal protokoly posiedzenia Zarzftdu Powiatu:14, 27, 29 listopada
2019r.
19.Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.

Na tym protokol zakonczono.
Godzina zakonczenia posiedzenia -16.00
Protokolowala:
B. Przybylowska
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