Protokoi Nr

/2020

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 8 stycznia 2020r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanow4 za4czniki nr 1 i nr 2 do
nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo siq godz.8.30

1. Ornowienie wynikow kontroli kompleksowej przeprowadzonej w
SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku
Zarzqd Powiatu zapoznal siQ z informac4przedstawionqprzez Skarbnika Powiatu
nt. kontroli przeprowadzonej w Specjalny Ogrodku Szklono — Wychowawczym
im. A. Karlowicz w Pultusku przez zespol kontrolny powolany przez Starost
Pultuskiego.
Kontrola zostala przeprowadzona w dniach 1 wrzegnia 2019r. — 20 wrzenia
2019r.
Zakres kontroli:
OBSZAR 1: Gospodarka finansowa jednostki, zakres kontroli obejmuje
w szczegolnoki:
• przyjQ4 w jednostce dokumentacjq systemu rachunkowoki,
• prawidlowok prowadzenia ksi4g rachunkowych,
• prawidlowoge sporzadzania sprawozdan budzetowych i finansowych,
• terminowoge regulowania zobowi4zan wobec kontrahentow,
• prawidlowoge przeprowadzania kontroli dowodow ksiQgowych,
• naliczanie, ewidencja i gospodarowanie grodkami Zakladowego Funduszu
wiadczen Socjalnych.
OBSZAR 2: Wynagrodzenia
• prawidlowoge naliczania wynagrodzen i wszelkich innych gwiadczen
wynikajqcych z umowy o pracq i umow cywilnoprawnych,
• terminowoge wyplat.
OBSZAR 3: Kadry

• prawidlowok zatrudniania i zwalniania pracownikow, prowadzenia akt
osobowych pracownikow oraz stosowania regulaminow wewnqtrznych
wydanych na podstawie ustawy o pracownikach samorz4dowych i Kodeksu
pracy.
Okres objty kontro14; 01.09.2018r. — 31.08.2019r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidlowoki.
Obecna na posiedzeniu Zarzqdu Dyrektor SOSW poinformowala, ze podejmie
dzialania ma4ce na celu wykonanie zaleceri pokontrolnych i wprowadzenie ich w
bieace funkcjonowanie jednostki.
Zalecenia pokontrolne stanowia, zakcznik nr 3 do protokolu.
2. Omowienie wynikow kontroli kompleksowej przeprowadzonej w
Zarzgdzie Drog Powiatowych w Pultusku
Zarzad Powiatu zapoznal siq z informacja_przedstawionaprzez Skarbnika Powiatu
nt. kontroli przeprowadzonej w Zarzgdzie DrOg Powiatowych w Pultusku przez
zespol kontrolny powolany przez Starostc Pultuskiego.
Kontrola zostala przeprowadzona w dniach 1 wrzegnia 2019r. — 20 wrzegnia
2019r.
Zakres kontroli
Zakres kontroli:
OBSZAR 1: Gospodarka finansowa jednostki, zakres kontroli obejmuje w
sz czegolno gci:
•

przyjm w jednostce dokumentacjq systemu rachunkowoki,

•

prawidlowoge prowadzenia ksi4g rachunkowych,

•

prawidlowoge sporzadzania sprawozdan buaetowych i finansowych,

•

terminowok regulowania zobowivan wobec kontrahentow,

•

prawidlowoge przeprowadzania kontroli dowodow kskgowych,

•

naliczanie, ewidencja i gospodarowanie grodkami Zakladowego Funduszu

wiadczen Socjalnych.
OBSZAR 2: Wynagrodzenia
•

prawidlowoge naliczania wynagrodzen i wszelkich innych gwiadczen

wynikajqcych z umowy o pracc i urnow cywilnoprawnych,
•

terminowoge wyplat.

OBSZAR 3: Kadry
•

prawidlowoge zatrudniania i zwalniania pracownik6w, prowadzenia akt

osobowych pracownikow oraz stosowania regulaminow wewntrznych wydanych
na podstawie ustawy o pracownikach samorzadowych i Kodeksu pracy.
Okres objm kontrola 1.01.2019r. — 30.09.2019r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidlowoki.
Obecny na posiedzeniu Zarzadu Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych
poinformowal, ze podejmie dzialania majace na celu wykonanie zalecen
pokontrolnych i wprowadzenie ich w bie2ace funkcjonowanie jednostki. Zalecenia
pokontrolne stanowia zalacznik nr 4 do protokolu.
3. Informacja nt. kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie przez Archiwum Paristwowe w Warszawie
Zarzad Powiatu zapoznal siq z wynikami kontroli przeprowadzonej w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku przez Archiwum Panstwowe
w Warszawie Oddzial w Pultusku w zakresie postcpowania z materialami
archiwalnymi wchodzacymi do panstwowego zasobu archiwalnego
dokumentacja niearchiwalnft wytworzona i zgromadzona w PCPR.
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidlowoki, o ktorych mowa
wystapieniu pokontrolnym stanowiacym zalacznik nr 5 do protokolu.
Dyrektor PCPR poinformowala, ze podejmie dzialania w celu wykonania zalecen
pokontrolnych.
4. Zatwierdzenie projektu uchwaly Zarz4du Powiatu w sprawie planu
grodkow na dofinansowanie w roku 2020 form doskonalenia
zawodowego nauczycieli podleeych szkot i placowek ogwiatowych,
ustalenia form i specjalnoki ksztalcenia objetych dofinansowaniem oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op/at za ksztatcenie
pobieranych przez szkoly wyisze i zaktady ksztatcenia nauczycieli.
Zarzad Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly w sprawie planu grodkOw na
dofinansowanie w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli
podleglych szkol i placowek ogwiatowych, ustalenia form i specjalnoki
ksztalcenia objtych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty

dofinansowania oplat za ksztalcenie pobieranych przez szkoly wysze i zaklady
ksztalcenia nauczycieli w brzmieniu zaIacznika nr 6 do protokolu.
Ustalono nastqmj4ce formy i specjalnogci, na ktore przyznawane jest
dofinansowanie:
1) studia podyplomowe z zakresu:
a) Liceum Ogolnoksztalcqce im. Piotra Skargi w Pultusku: pedagogika specjalnaedukacja i rehabilitacja osob z autyzmem i Zespolem Aspergera;
b) Zesp61 Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku: matematyka,
logistyka i spedycja, pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osob z
autyzmem i Zespolem, Aspergera; edukacja i rehabilitacja osob z
niepelnosprawnogc4 intelektualnq. (oligofrenopedagogika); rewalidacja dzieci i
mlodziey ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
c) Zespol Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku: turystyka, pedagogika
specjalna- edukacja i rehabilitacja osob z autyzmem i Zespolem Aspergera,
reklama i marketing dla nauczycieli;
d) Specjalny Ogrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karlowicz w Pultusku:
logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna;
e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku: prowadzenia zaje w
ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapii metoda Integracji
Sensorycznej.
2) kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wyklady, warsztaty, szkolenia
oraz inne formy doskonalenia zawodowego z zakresu: wdraiania nowej
podstawy programowej ksztalcenia ogolnego oraz podstaw programowych
ksztalcenia w zawodach szkolnictwa bran2owego; rozwijania i wzmacniania
kompetencji matematycznych, kreatywnogci, przedsicbiorczogci i
kompetencji cyfrowych u uczniow; poszerzania kwalifikacji do zajgC
specjalistycznych oraz z zakresu udzielania uczniom pomocy
psychologiczno- pedagogicznej
3) szkolenia branowe.
W roku 2020 ustalono maksymalnq, kwot dofinansowania oplat za ksztalcenie
pobieranych przez uczelnie w wysokogci do 75% poniesionych kosztOw za
semestr, nie wiqcej niz 1500 A.

Projekt uchwaly zostanie przekazany do zaopiniowania zwiazkom zawodowym
nauczycieli.
5. Zatwierdzenie porozumienia pomicdzy Powiatem Puttuskim a
Powiatem Gostyninskim i Miastem Ostrack4 w sprawie powierzenia
zadati z zakresu edukacji publicznej polegakcych na przeprowadzeniu
zajee teoretycznych przedmiotow zawodowych dla uczniow klas
wielozawodowych kierowanych przez Powiat Pultuski
Zarzqd Powiatu zatwierdzil porozumienia pomicdzy Powiatem Pultuskim a
Powiatem Gostyninskim i Miastem Ostrolckq w sprawie powierzenia zadan z
zakresu edukacji publicznej polega4cych na przeprowadzeniu zajc6 teoretycznych
przedmiotow zawodowych dla uczniow klas wielozawodowych kierowanych
przez Powiat Pultuski, w brzmieniu zalqcznika nr 7 do protokolu.
6.

Informacja nt. przydroinej kapliczki w Nowym Niestcpowie

Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja przedstawiona, przez Dyrektora
Wydzialu Rozwoju i Promocji nt. zlego stanu technicznego przydronej kapliczki
w Nowym Niestepowie, ktora od kwietnia 2019r jest wpisana do rejestru zabytkow
ruchomych woj. mazowieckiego. Kapliczka znajduje sic w czcgci na gruncie
powiatu (pas drogi powiatowej) i w czcgci na gruncie prywatnym. W zwiazku z
tym, ie powiat nie mole wykonaC remontu kapliczki nie bcdac wlagciciel gruntu,
Dyrektor poinformowala, 2e bcda, podejmowane dzialania majftce na celu
uregulowanie tej kwestii, co jednoczegnie pozwoli powiatowi wystapiC o grodki
finansowe na remont kapliczki.
7. Oferta wspolpracy Tygodnika Ciechanowskiego
Zarz41 Powiatu akceptowal ofertc Tygodnika Ciechanowskiego na publikacjc
informacji dotyczacych realizowanych przez Powiat Pultuski dzialan statutowych
w celu promocji w nastcpujacych kanalach dystrybucji:
a)

Tygodnik Ciechanowski — wydanie glowne oraz wydania powiatowe w tym

Tygodnik Ciechanowski wydanie pultuskie,
b)

serwis internetowy www.tygodnikciechanowski.pl,

c)

profil spolecznogciowy (Facebook) Tygodnika Ciechanowskiego.

Wykonawca bcdzie otrzymywaC zaplatc w wysokoki miesiccznej 738,00 zi brutto.

8. Sprawa zabezpieczenia grodkow finansowych w Wieloletniej Prognozie
Finansowe na zadania realizowane w ramach projektu ASI.
Zarz41 Powiatu zapoznal sic z pismem Urzcdu Marszalkowskiego Woj. Maz. o
zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pultuskiego kwoty
198 769,23z1 na rok 2020 oraz kwoty 345 741,51z1 na rok 2021 z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadafi w realizowanym projekcie „Regionalne Partnerstwo
samorzftdow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI).
Zarzad pozytywnie zaopiniowal przedstawione zmiany, ktore zostarq
uwzglcdnione w projekcie uchwaly Rady Powiatu w sprawie zamiany WPF
Powiatu Pultuskiego.
9. Informacja nt. skargi przekazanej przez Ministerstwo Klimatu dot.
wydobywania kopalin ze zlói Poniaty Cibory
Ministerstwo Klimatu pismem z dnia 20 grudnia 2019r. poinformowalo Radc
Powiatu w Pultusku, iZ

w skardze z dnia 6 wrzegnia 2019r.,

wskazal ze Starosta Pultuski decyzjami z dnia 6 maja 2016r. znak
RLO.6522.15.2016 oraz RLO.6522.16.2016 udzielil koncesji

na wydobywanie kopalin ze z1OZ Poniaty Cibory VI i VII. SkarZgcy
podnosil, ze ww. przedsicbiorcy wydobyli blisko 300 000 ton kopalin w postaci
piachu i Zwiru, co w jego ocenie stanowiC ma picciokrotnok dopuszczalnego
limitu wydobycia.

w przedmiotowej skardze

stwierdzil, ze ww. przedsicbiorcy wwieili na teren kopalni znacznq.ilogC odpadow
(ok. 50 000 ton). Ministerstwo Klimatu zwrocilo sic do Rady Powiatu w Pultusku
o dokonanie oceny, czy Starosta Pultuski naruszyl swoje obowiazki ustawowe,
szczegolnie poprzez nienalozenie oplaty dodatkowej w trybie art. 139 ust. 1
ustawy — Prawo geologiczne i gOrnicze oraz niewydanie decyzji w trybie art. 159
ust. 1 ustawy — Prawo geologiczne i gornicze w przedmiocie wstrzymania
nakazania usuniccia stwierdzonych uchybien, lub tez doprowadzenia
grodowiska do naleZytego stanu.

Zarzad zapoznal sib z informacja przedstawiona, w sprawie przez Dyrektora
Wydzialu Rolnictwa Legnictwa i Ochrony Srodowiska , ktora stanowi zakcznik nr
8 do protokolu.
Rozpatrzenie skargi bgdzie przedmiotem najbliZszej Sesji Rady Powiatu.
10. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie wyraienia
zgody na zawarcie umowy o Awiadczenie uslug w zakresie publicznego
transportu zbiorowego pomiedzy operatorem a Powiatem Pultuskim
W zwivku z zamiarem uruchomienia linii komunikacyjnych z wykorzystaniem
doplaty ze grodkow Funduszu rozwoju przewozow autobusowych o charakterze
uZytecznogci publicznej, naley zawrzeC umow pomicdzy organizatorem, tj.
Powiatem Pultuskim a wybranym operatorem, ktory bcdzie gwiadczyI uslugc w
zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach.
Podstaw prawna przedmiotowej uchwaly stanowi art. 22 ustawy z dnia 16 maja
2019r. o Funduszu rozwoju przewozow autobusowych o charakterze uZytecznogci
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123), w brzmieniu: „Art. 22. 1. Doplacie ze
grodkow Funduszu podlegajq line komunikacyjne niefunkcjonu4ce co najmniej 3
miesiace przed dniem wejgcia w zycie ustawy oraz line, na ktore umowa o
gwiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta
po dniu wejgcia w Zycie ustawy.
Wobec powyzszego Zarzad Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w
sprawie wyraZenia zgody na zawarcie umowy o gwiadczenie uslug w zakresie
publicznego transportu zbiorowego pomiOzy operatorem a Powiatem Pultuskim
na liniach komunikacyjnych:
1)Pultusk — Pultusk przez Winnicc, Kowalewice, Swiercze, Lipniki Stare,
2) Pultusk — Pultusk przez Gzy, Ostaszewo, Gotardy, Przewodowo,
3) Pultusk - Pultusk przez Obryte, Grodek Rz4dowy, Zambski Kokielne,
Bartodzieje,
4) Pultusk — Pultusk przez

Bledostowo, Pokrzywnice,

5) Pultusk - Pultusk przez: Zatory, Pniewo.
11. Sprawa zwotania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o
samorzqdzie powiatowym — omowienie zaloien do projektu uchwaly

Rady Powiatu w sprawie zmian budietu powiatu na 2020r. oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacj4przedstawionft przez Skarbnika Powiatu
nt. dokonania zmian w uchwalach finansowych dotyczqcych m.in.:
• wprowadzenia do realizacji zadania „Przebudowa budynku SOSW im. A.
Karlowicz" Planowana laczna wartok zadania wynosi 3 559 620z1, w tym
1 721 385z1 Srodki z Makowieckiego Centrum Polityki Spolecznej.
Zadanie bcdzie realizowane w latach 2020 — 2021
• wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w
budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Spolecznej". Planowana
4czna wartoge zadania wynosi 93 753z1, w tym 46 877z1 — grodki z
Mazowieckiego Centrum Polityki Spolecznej.
SzczegOlowa informacja stanowi za4cznik nr 9 do protokolu.
Ponadto Zarz4d Powiatu zapoznal sic z projektem uchwaly Rady Powiatu
Zarz41 Powiatu postanowil wystqpie od Przewodnicz4cego Rady z wnioskiem o
zwolanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorzqdzie
powiatowym z nastcpuj4cym porzOkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.
2. Przedstawienie porz4dku Sesji.
3. Podjccie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoSe Starosty
Pultuskiego.
4. Podjccie uchwaly w sprawie wyraknia zgody na zawarcie umowy o
Swiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomicdzy
operatorem a Powiatem Pultuskim.
5. Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu Pultuskiego
na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia
2019r.
6. Podjccie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
7. Zamkniccie Sesji.

12. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia planu finansowego zadati z
zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych
odrebnymi ustawami
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podj4.1 uchwalc
nr 228/2020 w sprawie przyjqcia planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzftdowej oraz innych zadan zleconych odrqbnymi ustawami
13.Podjecie uchwaly w sprawie przekazania podleglym jednostkom
informacji o ostatecznych kwotach dochodow i wydatkow oraz
wysokoAci dotacji i wplat do bud2etu
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc
nr 229/ 2020 w sprawie przekazania podleglym jednostkom informacji o
ostatecznych kwotach dochodow i wydatkow oraz wysokoki dotacji i wplat do
bu&etu
14. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania uprawniefi kierownikom
jednostek organizacyjnych powiatu do zaciqgania zobowigzafi
wynikajqcych z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pultuskiego
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc
nr 230/2020 w sprawie przekazania uprawniefi kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu do zaciagania zobowiazan wynikajacych z wieloletniej
prognozy finansowej powiatu pultuskiego
15.Podjecie uchwaly w sprawie przekazania uprawniefi jednostkom
organizacyjnym powiatu do zaciggania zobowiqzati z tytulu umow,
ktorych realizacja w roku bud2etowym i latach nastepnych jest
niezbedna dla zapewnienia ciggtoki dzialania jednostki i z ktorych
wynikajqce platnogth wykraczajq poza rok budietowy
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalq
nr 231/2020 w sprawie przekazania uprawnien jednostkom organizacyjnym
powiatu do zaciagania zobowivan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku
bud2etowym i latach nastTnych jest niezbqdna dla zapewnienia ciaglogci dzialania
jednostki

16.Podpisanie protoko/ow posiedzenia Zarzqdu w dn. 5, 17, 30, 31 grudnia
2019r.
Zarzad Powiatu podpisal protokoly posiedzefi Zarz4du w dn. . 5, 17, 30, 31
grudnia 2019r.
17.Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.
Na tym protokol zakoriczono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia 11.30
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