
Protoka nr  40  ./2019 

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 16 stycznia 2019r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowia zakczniki nr 1 i nr 2 do nin. 
protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 9.00 

1. Wyraienie zgody na zloienie wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego pn. „Aktywizacja °sob w wieku 30 lat i wiccej 

pozostakcych bez pracy w powiecie pultuskim (III)". 

W odpowiedzi na ogloszony przez Wojewodzki Urzqd Pracy w Warszawie nabor dla 

• Osi priorytetowej VIII Rozw6j rynku pracy Dzialania 8.1. Aktywizacja zawodowa 

os6b bezrobotnych przez PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewOdztwa 

Mazowieckiego 2014-2020, Powiatowy Urzqd Pracy w Pultusku opracowal wniosek 

o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja ()sob w wieku 30 lat 

i wiccej pozostajqcych bez pracy w powiecie pultuskim (III)". Realizacja projektu 

obejmuje okres od 1 stycznia 2019r do 31 grudnia 2020r. Wartok projektu wynosi 

3.168.589,71z1 i jest rowna kwocie dofinansowania. W roku 2019 zostana. 

wydatkowane grodki w wysokoki 1.482.095,82z1 a w roku 2020 — 1.686.493,89z1. 

Glownym celem projektu jest zwickszenie moAiwogci zatrudnienia ()sob w wieku 30 

lat i wiccej nalecych do grup defaworyzowanych pozosta4cych bez pracy w 

powiecie pultuskim. Projekt zaklada objecie wsparciem 227 os6b bezrobotnych. 

Pismo stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodc na zloenie wniosku. 

Zarzqd Powiatu podjal uchwalc nr 42/2019 w sprawie wyrazenia zgody na zloienie 

wniosku o dofinansowanie oraz realizacjc projektu pn. Aktywizacja os6b w wieku 30 

lat i wiccej pozostajgcych bez pracy w powiecie pultuskim" 

Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 43/2019 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa 

do ziolenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy i realizacji projektu pn. 

„Aktywizacja °sob w wieku 30 lat i wiccej pozostajqcych bez pracy w powiecie 

pultuskim (III)". 

Zarz4d Powiatu podjql uchwalc nr 44/2019 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osOb w wieku 30 lat i wiccej pozostajacych bez 

pracy w powiecie pultuskim (III)". 



2. Zatwierdzenie porozumienia w sprawie ponoszenia wydatkow na opiekc 

i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastepczej 

Zarzftd Powiatu zatwierdzil porozumienie w sprawie ponoszenia wydatkOw na opiekc 

i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastqpczej spokrewnionej w m. 

Tychy. Porozumienie stanowi zalacznik nr 4 do protokolu. 

3. Podjecie uchwaty w sprawie przekazania w uZytkowanie zakupionych 

materialow, pomocy dydaktycznych oraz narzedzi TIK szkole 

uczestnicz4cej w projekcie „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz 

umiejetnoki z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi". 

Zarzftd Powiatu podjal uchwak nr 45/2019 w sprawie przekazania w u2ytkowanie 

zakupionych materialow, pomocy dydaktycznych oraz narzqdzi TIK szkole 

• 
uczestniczacej w projekcie „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejtnoki 

z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi". 

Przedmiotem przekazania sa materialy, pomoce dydaktyczne oraz narzqdzia TIK o 

wartoki brutto ponad 20.000zI. 

4. Sprawa poprawy warunkow bazy Obwodu Drogowego Zarzgdu Dr6g 

Powiatowych. 

Zarzad Powiatu majac na wzglcdzie poprawq warunkow hazy Obwodu Drogowego 

Zarzadu Drog Powiatowych (wniosek z posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa oraz 

Komisji Regionalnej i Promocji z dn. 6 grudnia 2018r.) wraz z Dyrektorem Wydzialu 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomokiami dokonal rozeznania nieruchomoki 

II poloZonych w obrqbie miasta Pultusk, ktOre odpowiadalyby potrzebom Obwodu 

Drogowego ZDP. 

Zarzad rozwaa1 moZliwoge zagospodarowania na ten cel dzialki Gminy Pultusk 

znajdujacej siq w sasiedztwie Starostwa. Niestety dzialka to nie posiada dojazdu a 

dostQ do niej bylby moZliwy np. poprzez nabycie dzialki graniczacej z 

nieruchomogcia powiatu. 

Zarzad postanowil, Ze do ww. sprawy wroci na jednym z kolejnych posiedzen 

Zarzadu. 

5. Podjecie uchwa/y w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych 

wydatk6w na wynagrodzenia nauczycieli i gredniorocznej struktury 

zatrudnienia w 2018 roku oraz przyjecia i przed/oienia sprawozdania za 

2018 rok z wysokoki erednich vvynagrodzeti nauczycieli na 



poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach 

placowkach oAwiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

Zarzad Powiatu podjftl uchwale nr 46/2019 w sprawie przeprowadzenia analizy 

poniesionych wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli i gredniorocznej struktury 

zatrudnienia w 2018 roku oraz przyjecia i przedloknia sprawozdania za 2018 rok z 

wysokogci grednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu 

zawodowego w szkolach i placowkach ogwiatowych prowadzonych przez Powiat 

Pultuski. 

W szkolach i placowkach ogwiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski grednie 

wynagrodzenia nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w 

2018r. bylo wysze od wynagrodzenia okreglonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela 

6. Podjecie uchwaly w sprawie wyznaczenia na rok 2019 nauczyciela do 

pelnienia zastepstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno —

Pedagogicznej w Pultusku podczas jego usprawiedliwionych 

nieobecnoki 

Zarzad Powiatu podjal uchwale nr 47/2019 w sprawie wyznaczenia na rok 2019 

nauczyciela do pelnienia zastepstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno —

Pedagogicznej w Pultusku podczas jego usprawiedliwionych nieobecnogci. Zarzad do 

ww. czynnogci wyznaczyl p. Jadwigc Wog pedagoga zatrudnionego w Poradni 

Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku. 

7. Wniosek dyrektora ZS im. B. Prusa w Pultusku o vvyraienie zgody na 

zatrudnienie bezpogrednio po zakoticzeniu staiu dwoch pracownikow na 

stanowiskach pomoc administracyjna i robotnik gospodarczy. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w 

Pultusku o wyraknie zgody na zatrudnienie bezpogrednio po zakonczeniu staZu 

dwoch pracownikow na stanowiskach pomoc administracyjna i robotnik gospodarczy. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 5 do protokolu. 

8. Wniosek SOSW w Pultusku dotyczqcy calodziennej stawki 2-ywieniowej 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Specjalnego Ogrodka Szkolno — 

Wychowawczego im. A. Kalowicz w Pultusku dotyczacy ustalenia w roku 2019 

calodziennej stawki zywieniowej w wysokogci 11z1. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 6 do protokolu. 



9. Zatwierdzenie porozumienia z powiatami w sprawie powierzenia zadah 

z zakresu edukacji publicznej polegakcych na przeprowadzeniu zajce 

teoretycznych przedmiot6w zawodowych dla uczniow klas 

wielozawodowych. 

Zarz4d Powiatu zatwierdzil porozumienia z powiatami w sprawie powierzenia zadan 

z zakresu edukacji publicznej polega4cych na przeprowadzeniu zajee teoretycznych 

przedmiotow zawodowych dla uczniow klas wielozawodowych. 

Porozumienia stanowi.4 za4cznik nr 7 do protokolu. 

10. Oferta Pultuskiej Gazety Powiatowej dot. publikacji na lamach PGP 

publikacji „Wiadomoki powiatowe" i banneru dot. dyiurOw 

Przewodnicz4cego Rady 

Zarzad Powiatu zapoznal sie z oferta Pultuskiej Gazety Powiatowej dot. publikacji: 

• informacji samorzadowych na lamach Pultuskiej Gazety Powiatowej, 

• baneru dotycz4cego dyZurow Przewodniczacego Rady na portalu 

www.pultusk24.pl  (przekierowanie na strong powiatu). 

Oferta stanowi zal4cznik nr 8 do protokolu. 

Zarz4d Powiatu wyrazil zgodc na publikacjc baneru dotycz4cego dyZurow 

Przewodnic4cego Rady oraz akceptowal cent publikacji — 60 zi brutto przy umowie 

na 52 tygodnie. 

11. Informacja Dyrektora Generalnego Szpitala Powiatowego Gajda — Med. 

Sp. z o.o. nt. funkcjonowania szpitala. 

Starosta Pultuski poinformowal o interpelacji Radnego Rady Powiatu p. M. 

Cichowicza dot. m.in. spelnienia przez Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pultusku 

wymogow rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 paidziernika 2018r. 

zmieniajacego rozporzqdzenie w sprawie gwiadczen gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego. Starosta poprosil obecnego na posiedzeniu Dyrektora Generalny 

Szpitala Powiatowego Gajda — Med. sp. z o.o. p. Robert Gajde o przedstawienie 

informacji w powyZszej sprawie. 

Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego Gajda — Med. sp. z o.o. p. Robert Gajda 

poinformowal, ze w zwivku z wejgciem w Zycie z dniem 1 stycznia 2019r. 

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 paidziernika 2018r. zmienia4cego 

rozporzadzenie w sprawie gwiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

Szpital Powiatowy Gajda — Med. Sp. z o.o. podje dzialania dostosowawcze zwiazane 



ze zmniejszeniem stanu zarejestrowanych Vhek. Wg powyZszego rozporzadzenia 

liczba zatrudnionych pielcgniarek jest zaleZna od liczby 16Zek. Na oddzialach 

zachowawczych trzeba zatrudnie 0,6 specjalistki na 162ko, w zabiegowych - 0,7, a na 

oddzialach dzieciccych - 0,8. Takie decyzje podjcly prawie wszystkie szpitale w Polsce, 

w efekcie wprowadzenia w/w rozporz4dzenia. Dyrektor poinformowal, ze od 1 

stycznia 2019r. szpital spelnia wszystkie wymagania objcte powy2szym 

rozporza_dzeniem a wprowadzona organizacja pracy oddzialow szpitala zapewni 

bezpieczeristwo pacjent6w oraz dostcpnoge do gwiadczen medycznych na tym samym 

poziomie jak przed okresem wejgcia rozporzadzenia. Powy2sze dzialanie the wplynie 

na wykonanie kontraktu na 2019r. ani te2 the zaburzy codziennej pracy szpitala. 

Dyrektor zapewnil, ze w sytuacji pozyskania dodatkowych grodkow finansowych z 

• 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Sp("Aka bcdzie daZyla do zwickszenia zatrudnienia 

dodatkowej liczby personelu a tym samym do zwickszenia liczby 16Zek. Nastcpnie 

Dyrektor poinformowal, ze Szpital Powiatowy Gajda Med. sp. z o.o. the zaakceptowal 

propozycji finansowej NFZ na 2019r. W tej sprawie toczft sic negocjacje. 

Zarzad Powiatu przyje informacjc oraz postanowil, ze podczas najbliZszych 

posiedzen Komisji Rady zostanie przedstawiona informacja nt. funkcjonowania 

Szpitala Powiatowego Gajda — Med. w Pultusku. 

12.Przyjecie protokolow posiedzeti Zarz4du w dn. 6,12,17,19 i 28 grudnia 

2018r. oraz 3 stycznia 2019r. 

Zarzad Powiatu przyjal protokoly posiedzenia Zarza_du w dn. 6,12,17,19 i 28 grudnia 

• 2018r. oraz 3 stycznia 2019r. 

13. Wolne wnioski. 

Zarzad Powiatu po zapoznaniu sic z informac4 Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, pozytywnie zaopiniowal udzial Urzcdu Gminy Obryte w 

„Programie wyrownywania r6Znic micdzy regionami III" realizowanym w 2019r. - 

obszar D - Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. Sprawa 

dot. zakupu samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu °sob 

niepelnosprawnych w tym na wozkach inwalidzkich. 

Na tym protoked zakonczono. 



• 

Godzina zakonczenia posiedzenia 10.00 

Protokolowala 

B. Przybylowska 

Podpisy czionkow Zarz.ydu P 	u: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata J(Wwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Ga.secka 

5. Zbigniew KsiOyk 
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