Protok&I nr x../2020
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 29 kwietnia 2020r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia zalaczniki nr 1 i nr 2 do
nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 13.00
1. Informacja PCPR nt. oceny zasobow pomocy spolecznej powiatu
•

puhuskiego za 2019r.
Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pultusku na temat oceny zasobow pomocy spolecznej powiatu
pultuskiego za 2019r. w brzmieniu zalacznik nr 3 do protokolu. Przedstawiony
dokument bcdzie przedmiotem komisji i Sesji Rady Powiatu.
2. Wniosek PCPR o zwiekszenie planu finansowego
Zarzad Powiatu po zapoznaniu sic z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pultusku, wyrazil zgodc na zwickszenie planu finansowego o
11 000,00zl z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb zwiazanych z zawarciem

•

umowy na kompleksowa obslugc prawna jednostki.
Wniosek PCPR stanowi zalacznik nr 4 do protokolu.
3. Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku dot. adaptacji
pomieszczeti po warsztatach szkolnych na 2 sale dydaktyczne.
W zwiazku z duZym zainteresowaniem mlodzieZy ksztalceniem w Zespole SzkOl
Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku, Dyrektor ZSZ zwrocila sic
z wnioskiem o przyznanie dodatkowych grodkow finansowych na adaptacjc
pomieszczen po bylych warsztatach szkolnych i przystosowanie ich na pracownie
dydaktyczne. Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek, ktory stanowi
zalacznik nr 5 do protokolu.

4. Decyzja w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
pn. "Dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Puhusku"
- podjccie uchwaly w sprawie powolania komisji przetargowej.
Zarz41 Powiatu postanowil o przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
pn. "Dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Pultusku".
Przedmiotem zamowienia bcdzie dostawa kompleksowego rozwivania serwer6w,
maszyn wirtualnych, macierzy, backupu, oprogramowania i urzqdzeri sieciowych
wraz z wykonaniem instalacji i konfiguracji do Starostwa Powiatowego w Pultusku
•

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kompleksowego rozw4zania do
wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z
rozdzieleniem rol serwera domowego".
Zatwierdzona Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia oraz harmonogram
prac stanowi za4cznik nr 6 do protokolu.
Zarzqd Powiatu podje uchwalq nr 277/2020 w sprawie powolania komisji
przetargowej , kt6ra przeprowadzi postcpowanie o udzielenie zarnOwienia
publicznego, o ktOrym mowa wyZej.
5. Wniosek firmy MARDOM o wydanie zezwolenia na lokalizacjc w pasie
drogowym sieci kanalizacji deszczowej.

•

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek firmy MARDOM Sp. z o.o. Sp. K
o wydanie zezwolenia na lokalizacjg sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
w miejscowoki Lipniki Stare, gmina Pultusk.
W przedmiotowej sprawie zostanie podpisana stosowna umowa.
Wniosek stanowi zalacznik nr 7 do protokolu.
6. Wniosek DPS °Maki dot. wyraienia zgody na vvydzier2avvienie w drodze
bezprzetargowej grunt6w rolnych.
Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach zwrocil siq z wnioskiem
o wszczccie procedury majacej na celu wyrazenie zgody na wydzieriawienie w drodze
bezprzetargowej gruntow rolnych o powierzchni 5,158ha, kb:5re stanowia czqge
dzialki 45/6 na cele rolnicze na okres 10 lat w brzmieniu za4cznik nr 9 do protokolu.

Zarzqd Powiatu postanowi, ze ww. temat omowi na najbliZszym posiedzeniu
Zarzqclu po uzyskaniu opinii radcy prawnego.
7. Zatwierdzenie Aneksu nr 6 do organizacji LO im. P. Skargi w Pultusku w
roku szkolnym 2019/2020.
Zarz4dPowiatu zatwierdzil Aneks nr 6 do organizacji LO im. P. Skargi w Pultusku
w roku szkol. 2019/2020 w brzmieniu zalqcznika nr 8 do protokolu.
Aneks wprowadzono ze wzglcdu na organizacje nauczania indywidualnego dla
ucznia klasy IA ze wzgledu na orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Pultusku. Koszt miesieczny przydzielonych godzin wyniesie ok. 2120z1.
8. Wniosek o przewodnicz4cego stowarzyszenia Nasza Narew
sfinansowanie tomiku poezji w kwocie 4000z1(400 sztuk)
•

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem przewodnic4cego stowarzyszenia Nasza
Narew o sfinansowanie tomiku poezji w kwocie 4000z1.
Zarz41 po przeanalizowaniu regulacji prawnych uznal, ze nie ma moliwogci
finansowania tego rodzaju zadan ze grodkow budzetu powiatu. Wobec powyzszego
przedmiotowy wniosek nie mote bye rozpatrzony pozytywnie.
Wniosek stanowi zahicznik nr 9 do protokolu.
9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale bud2etowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Pultuskiego z
dnia 30 grudnia 2019r.

•

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc nr
278/2020 w sprawie zmian w uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020
Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadari z zakresu
administracji rzgdowej oraz innych zadari zleconych odrebnymi
ustawami.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc nr
279/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami

11. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych
w toku wykonywania budietu.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwaly
nr 280/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku
wykonywania budetu.
12. Wolne wnioski
1) Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wiosek:
a) Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach dotyczacy nieodplatnego przekazania
kostki brukowej z rozbiorki znajdujacej sic na placu u2ytkowanym przez Zarzad
Drog Powiatowych w Oldakach, na wyremontowanie ok 300m2 powierzchni
alei prowadz4cej do biura DPS. Wniosek stanowi zalacznik nr 10 do protokolu
b) Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku o nieodplatne przekazanie
kostki brukowej w ilogci 22m do utwardzenia gruntu pod garazem. Wniosek
stanowi zalqcznik nr 11 do protokolu.
2) W zwiqzku z podjcciem w dniu 19 grudnia 2018 r. przez Rade Powiatu w
Pultusku uchwaly Nr 111/30/2018 dotyczacej stanowiska w sprawie podjccia
dzialan w zakresie przejccia i przekazania

w formie darowizn drOg

powiatowych i gminnych, Zarz4d Powiatu w Pultusku postanowil wystvie
do Rady Gminy Gzy rozwaienie podjccia uchwaly w sprawie przekazania w
formie darowizny nieruchomoki na rzecz Powiatu Pultuskiego, mianowicie
dzialek o numerach: 60/1 polozonej w obrcbie Przewodowo Majorat,
332/190 i 39 poloionych w obrebie Nowe Przewodowo. Nastcpnie Rada
Powiatu w Pultusku podejmie uchwaly w sprawie przyjccia w formie
darowizny w/w nieruchomogci.
3) Zarzad Powiatu ustalil, ze od 1 maja 2020r. wynagrodzenie Dyrektora ZSZ im.
J. Ruszkowskiego w Pultusku p. Anny Kmiolek - Gizary bcdzie wynosilo
7 515,67z1. Informacja stanowi zalqcznik nr 12 do protokolu.
4) Radna E. Gasecka zwrocila sic do Dyrektora ZDP o zamontowanie lustra
drogowego w Zambskach Kokielnych.

Na tym protokol zakonczono.

Godzina zakoficzenia posiedzenia - 15.30
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