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Protoko/ nr .

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 12 marca 2020r.
1. Lista obecnoki i porzgdek posiedzenia stanowift za4czniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30
1. Zatwierdzenie Aneksu nr 3 do porozumienia w sprawie ponoszenia
kosztow i okreglenia wysokoki wydatkow na utrzymanie dziecka
pochodz4cego z powiatu pultuskiego umieszczonego w rodzinie
zastcpczej zawodowej na terenie powiatu ostroteckiego.
Zarzqd Powiatu zatwierdzil aneks nr 3 do porozumienia w sprawie ponoszenia koszt6w
i okreglenia wysokoki wydatkow na utrzymanie dziecka pochodz4.cego z powiatu
pultuskiego umieszczonego w rodzinie zastcpczej zawodowej na terenie powiatu
ostrolcckiego.
Aneks stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu.
2. Informacja PCPR nt. sprawozdati dot. wykonywanych zadati w 2019r.,
ktore bed4 przedmiotem najbliiszej Sesji Rady Powiatu.
Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacjft Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt.
rocznego sprawozdania z dzialalnoki merytorycznej PCPR w Pultusku za 2019r. oraz
sprawozdania z efektow pracy organizatora rodzinnej pieczy zastcpczej za rok 2019.
Dokumenty stanowiq zaNcznik nr 4 do protokolu i bcd4, przedmiotem komisji i Sesji
Rady Powiatu.
3. Wnioski Zarzgdu Dr6g Powiatowych dot. wykonania prac na drogach
powiatowych.
Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja Dyrektora Zarz4du Drag Powiatowych nt.
koniecznoki wykonania niZej wymienionych zadati dot. drog powiatowych:

• wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowc drogi na odc. Lipniki Stare —
Gromin - 50.000zI
• wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Zatorach -5.000zI
• wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Winnicy —
30.000z1
• budowa chodnika w ci4gu drogi powiatowej — ul. Bialowiejska — 73.500z1
• zakup sprzctu m.in.: kosiarki bijakowej, recyklera do asfaltu, skrapiarki emulsji
asfaltowej —158.000z1
Srodki finansowe niezbcdne na wymienione zadania zostarq zabezpieczone w sposob
nastQuj4cy:
- 166.500z1— grodki niewykorzystane z zimowego utrzymania drog,
- 34.818z1 - wolne grodki (poprzetargowe) jakie pozostaly z rozbudowy drogi
powiatowej ul. Bialowiejskiej
- 70.000zI grodki zabezpieczone w ramach planu finansowego, jui na etapie
projektowania budZetu ZDP
Pozostala, brakujaca, kwot w wysokoki 45.182z1 Powiat zabezpieczy z wlasnych
grodkow.

Nastqpna sprawa dot. wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa
mostu na rzece Klusowka w m. Budy Pobylkowskie wraz z przebudowq, drogi".
Powiat w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorz4dow Mazowsza dla
aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w
2021r. dokona modernizacji ewidencji gruntow i budynkow obrcbow Pobylkowo Male
i Pobylkowo DuZe, polegaj4_ce na ustaleniu granic wszystkich dzialek w ww.
miejscowogci.
Wykonanie dokumentacji mostowej jest niezbcdne do zloenia wniosku o
dofinansowanie z rezerwy subwencji ogolnej Ministerstwa Infrastruktury.
Zarzqd przyje informacjc.

Zarzftd zapoznal sic z informacja nt. wprowadzenia do budzetu powiatu zadania dot.
podzialu geodezyjnego, komunalizacji dzialek wraz z wykupem gruntow pod inwestycjc
dot. przebudowy drogi Strzegocin-Szyszki — Begno i postanowil , ze do ww. tematu
wroci po przeprowadzonym przeglqdzie ww. drogi.
4. Pismo Gminy Swiercze dot. bie4cego utrzymania drog na terenie Gminy
Swiercze
Dyrektor Zarz4du Drag Powiatowych przedstawil Zarz4dowi Powiatu pismo
mieszkancow i radnych Gminy Swiercze dot. biecego utrzymania drog powiatowych
naleqcego do zakresu dzialanie Zarz4du Drog Powiatowych. Pismo i informacja
Dyrektora ZDP nt. wykonania prac stanowii, zal4cznik nr 5 do protokolu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dr6g
do kategorii drog powiatowych oraz pozbawienia drog kategorii drOg
powiatowych
Zarzftd Powiatu postanowil, ze projekt uchwaly Rady Powiatu dot. zaliczenia dreg do
kategorii drog powiatowych oraz pozbawienia drOg kategorii drog powiatowych ,
stanowiqcy zalqcznik nr 6 do protokolu, bcdzie ponownie przedmiotem posiedzenia
Zarz4du po ustaleniu kwestii dot. zaliczenia do kategorii drOg powiatowych drogi
gminnej: Stare Lipniki—Przewodowo Majorat.
6. Podjccie uchwaly w sprawie wydania opinii dotycz4cej zaliczenia drogi do
kategorii dr6g gminnych
Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 256/2020 w sprawie wydania opinii dotyczftcej
zaliczenia drogi do kategorii drOg gminnych
Zarzqd wydal pozytywnq opinic o zaliczeniu drogi do kategorii drogi gminnej w
miejscowoki Obryte na odcinku od drogi powiatowej nr 4407W relacji Pultu.sk Porzadzie przez wieg Obryte do drogi gminnej dzialka nr ew. 592.
7. Informacja Dyrektora Wydzialu Zarz4dzania Kryzysowego nt. odprawy
dot. zagroienia koronowirusem w powiecie puttuskim
- wniosek o uruchomienie rezerwy celowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego p. R. Dynak przedstawil
informacjc nt. zagrozenia koronawirusem SARS-COV-2 z dnia 12 marca 2020r.
Poinformowal, ze Szef Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) oglosil pandemic
nowego koronawirusa. WHO zmienila status naszego kraju na tzw. "local transmission".
Oznacza to, ze koronawirus w Polsce po prostu jest, a chorzy to the tylko osoby, ktore
wlagnie wrocily z Chin lub Wloch. Polski rzqd do 25 marca zamkn41 przedszkola, szkoly
oraz uczelnie. Otwarte nie 1304, rownie2 teatry, opery oraz kina, a takze inne placowki
kulturalne. Potwierdzone zostaly kolejne przypadki koronawirusa. Liczba zakazonych w
Polsce wzrosla do 44. Najnowsze potwierdzono w Poznaniu, Opolu i Ostrodzie. 11
marca 2020r. odbyla sic odprawa u wojewody starostow i paristwowych powiatowych
inspektorOw sanitarnych. Wojewoda wydal ustne rekomendacje dla samorz4dow
terytorialnych. W Polsce do chwili obecnej the zostal ogloszony stan epidemii. Polska do
tej port' wydala 20 000 testow przykladowo w Niemczech tych testow wykonano
200 000. Najbardziej niebezpieczne sq. dzieci, ktOre jegli zostaly zarazone the wykazuj4,
objaw6w choroby i sa jej ukrytymi niegwiadomymi nosicielami. Wirus przenosi sic drog.
kropelkowa przez uklad oddechowy, pokarmowy i blony gluzowe. Wg naukowcOw
chinskich w sprzyja4cych okolicznogciach mote przeiye do 4 dni i pozostawae w
powietrzu 30 minut oraz przenosie sic na odleglogC 4,5 ml. Najbardziej niebezpieczne sa
pojazdy masowej komunikacji z klimatyzacjq. Wirus jest bardzo zarailiwy, jego
gmiertelnoge jest mniejsza od poprzedniego wirusa Sars oraz wirusa Ebola, ale o 1000
razy wicksza niz zwyklej grypy z powiklaniami. Skutki zakazenia wirusem Sars-Cov-2 to
pol4czeniem wirusa Sars i wirusa HIV. Atakuje uklad oddechowy i odpornogciowy.
Objawy to wysoka goraczka, suchy kaszel, bol gardla, dusznoki, oslabienie. Naukowcy
jeszcze the znaja dobrze tego wirusa, poniewai jest nowy. Nie ma na niego leku ani
szczepionki. Leczy sic tylko objawy. Jest nadzieja na szczepionkc, ktOre powstala w
Izraelu, ale wymaga ona testow klinicznych. MoZe zostae wprowadzona za pol roku2.

1 https://wiadomosci.wp.plichinski-naukowiec-koronawirus-podrozuje-na-odleglosc-45-m-noscie-maseczki-

6487375819171969a?fbclid=lwARO4bPg0fXzsuz6pl-nL2tPS1r4K0b1F5cSgODDxgNDNsWGXwCcQkPGFoio
2 https://www.rnnf24.plkaporty/raport-koronawirus-z-chininajnowsze-fakty/news-szczepionka-przeciwkoronawirusowi-izraelscv-naukowcv-sabli,n1d,4352869?fbclid=lwAR1XvQ.HHiLlIVW7PfXn4K9kMGRO49LUift1DfHPuA-AXXdnUMriveYzhwg4

Podawana bcdzie doustnie. Nad podobn4, szczepionka pracuje gwiatowa organizacja
zdrowia WHO, mote sic uda. Do tego czasu musimy celem ochrony Zycia i zdrowia
mieszkancow powiatu podje dzialania profilaktyczne, przygotowawcze i reagowania w
razie wystapienia zachorowan.
Strategia dzialan:
• Za wszelka, cent nie dopugcie do rozprzestrzeniania sic wirusa na terenie powiatu.
• UstalaC potencjalnych nosicieli i osoby z objawami wskazujacymi zaraZenie w
szczegolnoki z grupy ryzyka - odpowiedzialny PPIS, lekarze pierwszego kontaktu,
szpital.
• Scigle stosowae zasady profilaktyki i reZymy sanitarne ustalone przez organy
nadrzcdne i sanitarne.
• Rozwainie stosowae grodki ochrony osobistej i grodki dezynfekcyjne.
• Pilnie dostosowaC procedury do nowych zalecen ministra zdrowia, sluA
sanitamych oraz wojewody — odpowiedzialni to PPIS, slu2by powiatowe, PCZK,
szpital.
• Zapewnie grodki dezynfekcyjne oraz ochrony osobistej dla pracownikow w trybie
przepisOw kodeksu pracy — odpowiedzialny pracodawca.
• Okreglie szczegOlnie niebezpieczne miejsca pracy z

interesantow i

zastosowaC tam szczegolne zasady ochrony i grodki dezynfekcyjne, np. Biuro
Podawcze Starostwa, Wydzial Komunikacji, Wydzial Geodezji.
• Nadzorowae proces odwolania zajce w szkolach, przedszkolach, imprez z duZ4,
ilogaq osob.
• Najwickszym bledem kwarantanny we Wloszech bylo to, Ze po odwolaniu zajce
w szkolach mlodziez spotykala sic grupowo w barach, restauracjach itd., traktujac
kwarantannc jak wakacje. Roznoszac tym samym koronawirusa. St41. te2 Policja,
Strai Miejska musi przeciwdzialaC grupowym kontaktom mlodzieiy.
Na terenie powiatu przewidujemy trzy etapy dzia/ati:
I etap nie ma w powiecie potwierdzonych zachorowani, jest to czas na dobre
przygotowanie sic do dzialati,

II etap — pojawily sic nieliczne potwierdzone zachorowania — jest to czas dochodzenia
epidemiologicznego prowadzanego przez PPIS oraz kwarantanny domowej lub
zbiorowej dla osob zdrowych, ktore mialy kontakt z osoba zaraonq,
III etap — to masowe potwierdzone zachorowania na Covid-2019 z du procentowo
ilogc4 zgonow — jest to czas na wprowadzenia gcislych reymow sanitarnych, strefy zero,
strefy zagroenia, strefy buforowej. W czasie tego etapu starosta jako organ zarzadzania
kryzysowego odpowiedzialny za bezpieczenstwo na administrowanym terenie bcdzie
kierowal wspolnym dzialaniem sluzb powiatowych, zgodnie z procedurg instytucji
wiodqcej — PPIS oraz dyrektywami wojewody oraz centralnych organ6w panstwa.
Maj4c na uwadze ogioszonq. pandemie Sars-Cov-2 przez gwiatow4, organizacjc zdrowia
WHO oraz przewidywana przez naczelne organy panstwa eskalacjc zagrozenia ze
skutkami gmiertelnymi, Dyrektor WZK uwaa, ze powinnigmy przygotowae sic w
powiecie juz teraz na III scenariusz w fazie zapobiegania, a jegli mimo tego ten scenariusz
bcdzie to, zeby wszyscy wiedzieli co maja robiC i mieli na to odpowiednia iloge grodkow.
W powiatowym magazynie OC mamy minimalnq, iloge masek i kombinezonow
ochronnych, ale jest to stanowczo za malo w przypadku eskalacji zagrozenia do III
wariantu. Dlatego wnioskuje o podjecie decyzji przez Zarz41 Powiatu o uruchomienie
rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe lub przesuniccie grodkow finansowych z
innych paragrafow powiatu na zwalczanie zagrozenia Sars-Cov-2 w fazie zapobiegania i
przygotowania, take, moOiwogC daje nam spec ustawa. Potrzebne sa, maski okulary
ochronne, kombinezony, world utylizacyjne, grodki dezynfekcyjne, urzqdzenia do
przeprowadzania dezynfekcji duzych powierzchni, generatory ozonu, respiratory, itd.
Sytuacjc kryzysowq powoduje to, ze grodkow tych na rynku jest brak i musimy kupiC
teraz to co jest, a nie to co bygmy chcieli kupie.
Rekomendacje wojewody:
• Na Mazowszu na dzien 11 marca br. potwierdzono dopiero 3 przypadki
zachorowafi, jest to nieduio, ale przewidujq wicks4 ich liczbc dlatego trzeba
zrobie wszystko aby spowolni6 rozprzestrzenianie sic koronawirusa.
• DuZo zalezy od wladz centralnych, ale jeszcze wiccej od wladz samorzadowych i

dzialajqcych na lokalnym terenie sluzb.
• Monitorowae sytuacje w szpitalach i wystcpowae do wojewody o przydzial
grodkOw z rezerw panstwowych.
• Zawiesie zajccia w szkolach, przedszkolach, zlobkach oraz przygotowae d3thiry
do opieki nad dzieemi, ktOrych rodzice nie bcdi, w stanie zapewnie im opieki,
dotyczy to przede wszystkim rodzicOw ze sluA walczqcych z koronawirusem. Nie
oznacza to totalnego zamkniecia na klucz, aby zapewnie opiekc dzieciom
rodzicOw, ktOre takiej opieki nie s4, w stanie zapewnie.
• Pozyskae grodki ochrony indywidualnej i grodki dezynfekcyjne oraz gcigle
stosowae i nadzorowae zasady profilaktyki osobistej i w miejscach publicznych.
• Zawiesie kina, baseny, imprezy sportowe, imprezy kulturalne z

osOb.

• W procedurze zawieszania wszelkiego typu imprez wykorzystae przepisy spec
ustawy, jegli jest problem z organizatorem to zglaszae ta, sprawc do wojewody.
• Wesprzee dzialania slu2b sanitarnych w organizacji punktow zbiorowej
kwarantanny.
• Wydatki zwiazane z organizacja, punk-tow kwarantanny b04, pokrywane z bu&etu
panstwa.
• Szczegolne zasady ochrony stosowae dla personelu medycznego i sanitarnego, w
sytuacjach epidemicznych ten personel musi dzialae i naleiy go chronic.
• zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawcy powinni zapewnie grodki indywidualnej i
zbiorowej ochrony dla sluA3;
• W przygotowaniach slu2by zdrowia glOwny nacisk polo2ye na leczenie ciOkich
przypadkow;
• na Mazowszu jest jeden szpital przygotowany do leczenia cic2kich przypadkow, tj
szpital zakany MSWiA na Wolskiej oraz we wszystkich bylych miastach
wojewOdzkich oddzialy zakaine w szpitalach;
• Glowny wysilek trzeba skupie na zakupach dla szpitali, jest to ciOka sprawa
• Jest mo2liwoge na przesuwanie grodkOw finansowych w obszarze inwestycyjnym

np. na zakup respiratora.
• Jest koniecznoge oszczOzania sprzctu ochrony indywidualnej dla personelu
medycznego.
• Jest dodatkowa pula grodkow finansowych u wojewody na transport sanitarny.
• Trzeba zachowae powagq, ale nie nale2y ulegae panice.
• Od poniedzialku nie dzialaja szkoly i przedszkola, z wyjatkiem szkol specjalnych,
ktOre maja zapewnie opiekc w sytuacjach, kiedy nie ma innego wyjgcia, jest
rekomendacja, 2eby szkoly zawieszae juz od czwartku.
• Organy samorz4du w trybie nadzoru powinny monitorowae zawieszenie
wszelkiego rodzaju imprez, szczegOlnie w pomieszczeniach zamkniqtych i
podejmowae dzialania na drodze polubownej, w razie oporu organizatora
informowae wojewody.
• W instytucjach kultury bqdzie zarzgdzenie ze strony wojewody, dotyczy ogrodkow
kultury, kin, itp.
• Kwarantanna dotyczy osob zdrowych, kb:5re mialy kontakt z osoba chor4.,
kt6r4, obserwujemy. W wickszoki przypadkow mamy kwarantanrw domowq.
• Jest potrzeba, aby gminy zapewnily aprowizacjc dla osob przebywajacych
w kwarantannie. Jest to obowivek gmin. Jegi jednostka poniesie koszty to
wojewoda zwrOci grodki. Sytuacja rozwija siq dynamicznie w zwivku z tym trzeba
dzialae szybko, jegli trzeba to wojewoda mote wydae polecenie. WOjtowie musza,
bye przygotowani do aprowizacji w szczegolnoki do tych osob, ktore nie mop,
bye zaopatrzone w inny spos6b.
• Istnieje potrzeba przeprowadzania kontroli ()sob poddanych kwarantannie w
zakresie przestrzegania zasad w czasie jej obowivywania. Niezbgdne jest wsparcie
s1u2b sanitarnych przez gminy,

i Stra2 Miejska.

• Nale2y wstrzymae odwiedziny w szpitalach, w ktorych obowivuje stan
podwy2szonej gotowoki do przeksztalcania oddzialow w oddzialy zakaine.
Szpitale musza bye gotowe do przekazania respiratorow do oddzialow
intensywnej terapii w szpitalach zakainych.

• Spec ustawa nie daje uprawnienia tylko administracji rzadowej ale i samorzqdowej
w zakresie wymuszania reyrnow sanitarnych.
Zarzftd Powiatu po zapoznaniu sic z informacja postanowil o uruchomieniu rezerwy
celowej w kwocie 30.000zl - na realizacjc zadan wlasnych z zakresu zarzadzania
kryzysowego w fazie zapobiegania i przygotowania , celem zakupu materialow i grodkow
niezbcdnych do prowadzenia dzialan profilaktycznych zgodnie z zaleceniami wiagciwych
organOw sanitarnych oraz niezwlocznego reagowania w przypadku wystqpienia
zagroenia w powiecie i jego jednostkach organizacyjnych.
Na posiedzenie Zarza4u w dn. 13 marca 2020r. zostanie przygotowany stosowny projekt
uchwaly w sprawie zmiany uchwaly bucl2etowej na 2020r.
8. Wniosek o sprzedai lub dzieriawe dziaXki polo2onej we wsi Borza
Strumiany
Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem mieszkanki wsi Borza Strumiany dot.
sprzeda# lub darowizny dzialki o nr 128/2 o powierzchni 536m2 stanow4cej wlasnoge
powiatu pultuskiego polozonej we wsi Borza Strumiany gm. Gzy.
Dzialka poloona jest w s4siedztwie gruntow wnioskodawcy a jej zakup lub dzierawa
pozwoli na bezpogredni dostep do drogi publicznej i korzystanie z gruntow rolnych.
Dzialka dawnej stanowila drogc powiatowq i od lat jest niezagospodarowana.
Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek i zobowiqzal Dyrektora Geodezji do
podjccia wszelkich czynnoki zwivanych ze sprzedaza ww. dzialki.
Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi zalqcznik nr 6 do protokolu.
9. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie wyra2enia zgody
na przejecie w formic darowizny nieruchomoki.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie
wyraienia zgody na przyjccie w formie darowizny nieruchomoki oznaczonej numerem
ewid. 22/2 o powierzchni 0,1193ha, poloZonej w obrebie Begno Gm. Gzy zajctej pod
drogc publicznq.
Projekt uchwaly stanowi zal4cznik nr 7 do protokolu i zostanie skierowany na komisje i
sesjc Rady Powiatu.

10.Pismo DPS w Obrytem o nieodplatne przekazanie sprzctu sportowego na
rzecz KPP w Pultusku
- podjecie uchwaly
Zarzqd Powiatu na wniosek Dyrektora DPS Obryte wyrazil zgok na nieodplatne
przekazanie sprzctu sportowego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pultusku.
Sprzqt stanowi wyposazenie silowni i przeznaczony jest do prowadzenia zajqe z
wychowania fizycznego na terenie KPP w Pultusku.
W przedmiotowej sprawie Zarz4d podjaI uchwalc nr 257/2020
Pismo stanowi zalqcznik nr 8 do protokolu.
11.Aneks nr 5 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku w roku
szkolnym 2019/2020.
Zarz4d Powiatu przyjaI informacjc nt. Aneksu nr 5 do organizacji ZSZ im. J.
Ruszkowskiego w Pultusku w roku szkolnym 2019/2020, w brzmieniu zalqcznika nr 9
do protokolu.
Zmiany wprowadzono m.in. ze wzglOu na zmianq przydzialu zajqe z jqzyka polskiego
oraz z jqzyka angielskiego dla uczniow na podstawie ksztalcenia osob niebqd4cych
obywatelami polskimi, zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy I
LO, rezygnacjq z podzialu na grupy z informatyki i jczyka angielskiego w LO dla
Doroslych (ze wzglcdu na zmniejszenie siq liczby sluchaczy).
W wyniku wprowadzonych koniecznych zmian nastftpi zmniejszenie wydatkow
placowych o kwotq 9766,30z1 w ujciu semestralnym.
12.Aneks nr 5 do organizacji SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku w roku
szkolnym 2019/2020
Zarzqd Powiatu przyje informacjc nt. Aneksu nr 5 do organizacji SOSW im. A.
Karlowicz w Pultusku w roku szkolnym 2019/2020 , w brzmieniu za4cznika nr 10 do
protokolu.
Zmiany wprowadzono ze wzglcdu na dlugotrwalft usprawiedliwiona, nieobecnok
nauczyciela wychowawcy.

Wprowadzenie aneksu nr 5 spowoduje realizacjc pkt 2 aneksu nr 4 do organizacji SOSW,
w zwivku z tym skutki finansowe wskazane w aneksie nr 4 nie ulegna, zmianie.
13.Aneks nr 5 do organizacji LO im. P. Skargi w Pultusku w roku szkolnym
2019/2020
Zarzqd Powiatu zatwierdzil aneks nr 5 do organizacji LO im. P. Skargi w Pultusku w
roku szkolnym 2019/2020, w brzmieniu zalqcznika nr 11 do protokolu.
Zmian dokonano ze wzgledu na organizacje indywidualnego nauczania dla uczennicy
Idasy I LO oraz zwolnienie lekarskie nauczyciela.
Koszt miesieczny przydzielonych godzin wyniesie 6080z1
14.Wniosek dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku o dokonanie
zmian w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.
Zarz4d Powiatu przyje informacje nt. wniosku dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w
Pultusku o dokonanie zmian w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r.
Zmiana dot. przesuniecia kwoty 1500z1 na udzial nauczycieli w szkoleniach branZowych.
Wniosek stanowi za4cznik nr 12 do protokolu.
Zmiany zostang. wprowadzone po najbliZej Sesji Rady Powiatu.
15.Wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w Pultusku dot. wyraienia zgody na
realizacjc 2 godzin tygodniowo zajee dydaktyczno — wyrownawczych
Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek dyrektora ZS im. B. Prusa w Pultusku
dot. wyraZenia zgody na realizacje 2 godzin tygodniowo zajee dydaktyczno —
wyrownawczych dla uczniow klas pierwszych: 1 godzina matematyki i 1 godzina jezyka
rosyjskiego w ramach pomocy psychologiczno — pedagogicznej.
Wniosek stanowi zalqcznik nr 13 do protokolu.
16.Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na uiyczenie lodzi
Zarzqd Powiatu wyrazil zgok na nieodplatne u2yczenie na czas nieoznaczony Iodzi
aluminiowej LINDER SPORTSMAN 400 (fabrycznie nowa) ATEST NORSKE
VERITAS i CE w Aoki 1 szt., stanowiacej wlasnoge Powiatu Pultuskiego, na rzecz
Spolecznej Stray Rybackiej w Pultusku.
W przedmiotowej sprawie Zarzftd Powiatu podjal uchwale nr 258/2020

17.OmOwienie spraw dot. raportu powiatu pultuskiego za rok 2019.
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorzadzie powiatowym Zarzqd
Powiatu przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu za poprzedni rok.
Wobec powyszego jednostki organizacyjne i spoiki powiatu przygotu4 syntetyczne
informacje, podsumowujftcych realizowane w 2019r. programy, strategie, projekty oraz
zadania nale24ce do zakresu ich dzialania.
18.Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia
30 grudnia 2019r.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq nr
259/2020 w sprawie zmian w uchwale bud2etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 Nr
XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
19.Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadati z zakresu
administracji rz4dowej oraz innych zadatt zleconych odrebnymi ustawami
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr
260/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadari z zakresu administracji rzqdowej
oraz innych zadafi zleconych odrcbnymi ustawami
20.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w
toku wykonywania budietu
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr
261/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku wykonywania
bud2etu
21.Omowienie tematyki XVI Sesji Rady Powiatu.
Zarzqd Powiatu zapoznal siq z informacje nt. tematow przewidzianych na Sesjc Rady
Powiatu , ktora stanowi zalqcznik nr 14 do protokolu.
22.Podpisanie protokolu posiedzenia Zarzgdu Powiatu w 25 lutego 2020r.
Zarzftd powiatu podpisal protok6I posiedzenia z 25 lutego 2020r.
23.Woln.e wnioski
Na tym protokol zakoriczono.

Na tym protokol zakonczono.
Godzina zakonczenia posiedzenia 11.00

Protokolowala:
B. Przybylowska

Podpig cVonkow Zarwdu Powia
1. Jan Zalewski
2. Beata JOiwiak
3. Halina Zofa Banach

4. Emilia Agata Gasecka
5. Zbigniew KsieZyk
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