Protoka nr j ./2019
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 3 wrzegnia 2019r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowift zalftczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczqlo sib godz. 16.00
1. Informacja z sesji otwarcia ofert na zakup dwoch samochodOw
przystosowanych do przewozu os6b niepelnosprawnych na potrzeby
jednostek organizacyjnych Powiatu Puttuskiego.
Zarzgd Powiatu przyje informacjq z sesji otwarcia ofert w postcpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup dwOch samochodOw przystosowanych do przewozu osOb
niepelnosprawnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Pultuskiego".
Bezpogrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podal kwotc, jakq zamierza
przeznaczyC na finansowanie zatnOwienia w wysokoki:
• Zadanie 1: „Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pultuskiego —
zakup autobusu 10-cio i wkcej miejscowego dostosowanego do przewozu osOb
niepelnosprawnych" — 291.152,00 A;
• Zadanie 2: „Likwidacja barier transportowych (zakup dziewkciomiejscowego
samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osOb
niepelnosprawnych, w tym dwoch osOb na wOzkach inwalidzkich, dla SOSW
im. A. Karlowicz w Pultusku" — 199.960,00 zl.
W terminie ziozono nastQpuj4ce oferty:
1. Oferta Nr 1 PPHU GORECKI Pawel Gorecki, Krolewiec 100, 26-212
Smykow, wartok oferty brutto: zadanie 1 — 350.550,00 zl, zadanie 2 —
147.169,50 A, okres gwarancji: zadanie 1,2: 36 mieskcy na podzespoly
mechaniczne, 36 mieskcy na powlokc lakiernicza, termin wykonania:
29.11.2019r., termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

2. Oferta Nr 2 CMS AUTO Sp. z o.o., Al. Pilsudskiego 67, 05-070 SulejOwek, wartoge
oferty brutto: zadanie 1 — 259.407,00 zl, okres gwarancji: zadanie 1: 60 miesiqcy na
podzespoly mechaniczne, 60 miesiccy na powloke lakiernicza, termin wykonania:
29.11.2019r., termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Z amawiaj 4cego .
3. Oferta Nr 3 ITS SYSTEM Sp. z o.o., ul. Opolska 188, 52-014 Wroclaw, wartoge
oferty brutto: zadanie 1 — 206.640,00 zl, zadanie 2 — 152.520,00 zl, okres gwarancji:
zadanie 1,2: 36 miesiccy na podzespoly mechaniczne, 36 miesiqcy na powlok
lakiernicz4, termin wykonania: 22.11.2019r., termin platnoki: 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawia4cego.
Zarzad Powiatu zatwierdzil wybOr oferty na zadanie 2 — wybierajac ofert PPHU Gorecki
Pawel Gorecki.
Natomiast ze wzglqdu na koniecznok uzupelnienia dokumentOw w postepowaniu na
zadanie 1, decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podjcta na posiedzeniu w
dn. 11 wrzegnia 2019r.
2. Wniosek Szpitala Powiatowego Gajda — Med. sp z o.o. dot. udzielania
pomocy przy zakupie dw6ch karetek specjalistycznych typu S oraz
rezonansu magnetycznego
Zarzad Powiatu postanowil wystviC do Marszalka WojewOdztwa Mazowieckiego o
udzielenie pomocy przy zakupie dwOch karetek specjalistycznych typu S oraz rezonansu
magnetycznego dla Szpitala Powiatowego Gajda — Med. sp. z o.o.
Wniosek spOlki stanowi za4cznik nr 3 do protokolu
3. Zaopiniowanie projektu uchwal Rady Powiatu:
w sprawie okreAlenia tygodniowego obowi4zkowego wymiaru godzin zajee
nauczycieli praktycznej naulki zawodu we wszystkich typach szkol i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkolach prowadzonych przez Powiat
Pultuski
Projekt uchwaly dot. okreglenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC
nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkOl i na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych w szkolach prowadzonych przez Powiat Pultuski. Zgodnie z art.
42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Powiat Pultuski
jako organ prowadzacy zobowiazany jest od 1 wrzegnia 2019r. w drodze uchwaly do
okreglenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC nauczycieli na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu w

szkolach. W szkolach prowadzonych przez Powiat Pultuski dotychczasowy tygodniowy
ww. wymiar wynosil 20 godzin i od 1 wrzegnia 2019r. pozostaje bez zmian. Trek
proponowanej uchwaly zostala przedstawiona zwiazkom zawodowym, w celu
zaopiniowania. Podjgcie niniejszej uchwaly the narusza zasad demokratycznego panstwa
prawa, w szczegolnoki zasady the dzialania prawa wstecz — the dotyczy (the pogarsza)
praw i obowivkOw ogolu mieszkancriw wspolnoty powiatowej - jedynie reguluje sprawy
zwiazane z tygodniowym obowiazkowym wymiarem godzin za* nauczycieli praktycznej
nauki zawodu we wszystkich typach szkol i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla
ktOrych organem prowadzacym jest Powiat Pultuski. Zarzqd Powiatu akceptowal projekt
uchwaly, ktory zostanie przedstawiony do akceptacji Radnym na najbkszej Sesji Rady
Powiatu. Projekt uchwaly stanowi zal4cznik nr 4 do protokolu.
zaopiniowanie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniajgca uchwale w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli
W zwiazku ze zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, istnieje
koniecznok zaktualizowania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkolach i placriwkach ogwiatowych 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, ktriremu powierzono sprawowanie
funkcji wychowawcy klasy, przysluguje dodatek funkcyjny z tytulu sprawowania funkcji
wychowawcy klasy, a minimalna wysokok tego dodatku wynosi 300 zl. Ponadto w
uchwale ustalono kwotowo dodatek funkcyjny dla nauczycieli, ktOrym powierzono
funkcjq opiekuna stazu. Dotychczas wynosil on 2,1 % minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytulem zawodowym magistra z
przygotowaniem pedagogicznym, za kaalego nauczyciela powierzonego opiece. Obecnie
bcdzie wynosil 134 zi. Trek proponowanej uchwaly zostala przedstawiona zwiazkom
zawodowym w celu uzgodnienia. Podjccie niniejszej uchwaly the narusza zasad
demokratycznego paristwa prawa, w szczegOlnoki zasady the dzialania prawa wstecz —
the dotyczy (the pogarsza) praw i obowivkriw ogolu mieszkancow wspOlnoty powiatowej
- jedynie reguluje sprawy zwiazane z wynagradzaniem nauczycieli szkol i placriwek
prowadzonych przez Powiat Pultusk.
Zarzqd Powiatu akceptowal projekt uchwaly, ktOry zostanie przedstawiony do akceptacji
Radnym na najbliZszej Sesji Rady Powiatu. Projekt uchwaly stanowi zakcznik nr 5 do
protokolu.

4. Wolne wnioski.
Wolnych wniosk6w nie zgloszono.
Na tym protok61 zakoriczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia -17.00
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Podpisy czlonkow Zarz4lu Powi. tu:
1. Jan Zalewski
2.

Beata Joiwiak

3.

Halina Zofia Banach

4.

Emilia Agata G4secka....

5.

Zbigniew Ksicyk

11)

(2AidatA
41,

