
Protoka nr 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 23 stycznia 2019r. 

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

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sib godz. 8.15 

1. Zatwierdzenie porozumieri w sprawie okreglenia vvysokoki i zasad 

pokrywania przez powiat nowodworski oraz powiat p/oriski kosztow 

rehabilitacji mieszkaticow ww. powiatow — uczestnikow Warsztatow 

Terapii Zajeciowej dzialakcych na terenie powiatu pultuskiego. 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil porozumienia w sprawie okreglenia wysokoki i zasad 

pokrywania przez powiat nowodworski oraz powiat ploriski koszt6w rehabilitacji 

mieszkancow ww. powiatow — uczestnikow Warsztatow Terapii Zajcciowej 

dzialajftcych na terenie powiatu pultuskiego w brzmieniu za4cznika nr 3 do protokolu 

2. Informacja Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej nt. wszczecia 

procedury naboru na wolne stanowisko urzednicze. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej poinformowala, ze ze wzgkdu na 

• 
wniosek glOwnego kskgowego Poradni o przeniesienie (w trybie art. 22 ustawy z dnia 

21 listopada 2008r. o pracowniach samorz4dowych) do innej jednostki samorz4dowej 

z dniem 29 stycznia 2019r. zasadnym jest wszczccie procedury naboru na wolne 

stanowisko urzOnicze. Ponadto w celu zwkkszenia zabezpieczenia plynnoki obslugi 

kskgowo — finansowej Dyrektor Poradni planuje dokonanie podzialu 

dotychczasowego wymiaru zatrudnienia kskgowego , tj. 6/8 etatu na dwie osoby, tj. 

glOwny kskgowy — 3/8 etatu, referent ds. placowych 3/8 etatu. 

Pismo dot. ww. sprawy stanowi za4cznik nr 4 do protokolu. 

Zarz4d Powiatu przyje informacj. 

3. Wniosek SOSW o wyraienie zgody na prowadzenie dzialalnoki w 

okres ferii zimowych. 



Zarzqd Powiatu akceptowal wniosek Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego 

im. A. Karlowicz o wyraknie zgody na prowadzenie dzialalnoSci w okresie ferii 

zimowych. 

Wniosek stanowi zalftcznik nr 5 do protokolu. 

4. Informacja nt. umowy dot. uiyczenia od Gminy Pultusk czegci dzialki 

w celu dostepu do remontowanego budynku ZS im. B. Prusa w 

Pultusku. 

Zarzqd Powiatu przyjql informacje nt. umowy dot. uZyczenia od Gminy Pultusk czeSci 

dzialki w celu dostepu do remontowanego budynku ZS im. B. Prusa w Pultusku. 

5. Podjecie uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania mienia 

Starostwa Powiatowego w Pultusku do DPS w Pultusku 

Zarzad Powiatu podjql uchwale nr 51/2018 w sprawie nieodplatnego przekazania 

mienia Starostwa Powiatowego w Pultusku (metolowej szafy) do Domu Pomocy 

Spolecznej w Pultusku. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budietowej na 2019r. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr 

48/2019 w sprawie zmiany uchwaly budktowej na 2019r. 

7. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z 

zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych 

odrebnymi ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr 
• 

49/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji rzftdowej 

oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania budietu 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql uchwale nr 

50/2019 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonania budZetu. 

9. Podpisanie protokoll]. posiedzenia Zarzqdu w dn.16 stycznia 2019r. 

Zarzqd Powiatu podpisal protok61 posiedzenia Zarzftdu Powiatu w dn. 16 stycznia 2019r. 

10. Wolne wioski. 

1) Zarzftel Powiatu postanowil o zleceniu wykonania informatora o naborze do szkol 

ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych powiatu pultuskiego na rok szk. 



2019/2020. Na lamach publikacji, przygotowanej przez Wydzial Edukacji Zdrowi 

Kultury i Sport uczniowie znajda oferte edukacyjna szkol i placOwek prowadzonych 

przez Powiatu Pultuski. 

Wysokoge grodkow przeznaczonych na ww. cel to 2.000z1 

Ponadto Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska poinformowala, ze szkoly prowadzone 

przez powiat pultuski, zaprezentuja sic na Pultuskich Targach Pracy 

organizowanych w marcu 2019r. przez Powiatowy Urzad Pracy w Pultusku. 

2) Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 52/2019 w sprawie udzielenia upowaZnienia do 

realizacji zadan wynikajacych z dzialalnoki Warsztatow Terapii Zajcciowej oraz 

prowadzenia Zajee klubowych w ramach programu „Zajecia klubowe w WTZ". 

Upowainienie zostalo udzielone Pani Annie Danucie Frejlich- Dyrektorowi 

• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku. 

3) Zarzad Powiatu akceptowal wniosek Wydzialu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomogciami na opracowanie dokumentacji geodezyjnej: 

- ze wznowieniem/ustalenia granic dzialek polozonych w obrebie Stare Bulkowo, 

gm. Winnica, 

- do regulacji stanu prawnego drogi publicznej kategorii powiatowej Klukowo — 

wierkowo w obrebie Bruliny gm. S-wiercze 

- ze wznowienia linii i punktow granicznych dzialki nr ew. 48 polozonej w obrebie 

Zebry-Falbogi gm. Gzy, z dzialkami oznaczonymi nr ew. 27 i 201/1 

4) Zarzad Powiatu w Pultusku wyrazil zgodc na ziolenie wniosku do Wydzialu 
• 

Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzcdu 

Wojewodzkiego w Warszawie o udzielenie dotacji celowej z budzetu panstwa w 

kwocie 2 100,00z1 z przeznaczeniem na realizacjc zadan z zakresu spraw obrony 

cywilnej - dokonanie przegladu agregatu pradotworczego JD-70T oraz 

przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej. 

Zarzad Powiatu postanowil o zabezpieczeniu grodkow finansowych (w dziale 754 

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa, rozdziale 75414 Obrona 

cywilna, paragrafie 427 zakup uslug remontowych) na pokrycie wkladu wlasnego 

w wysokoki 600,00z1, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Wydzial 

Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzcdu 

Wojewodzkiego w Warszawie. 



Na tym protokol zakoficzono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia 10.00 

Protokolowala 

B. Przybylowska 

Podpisy cztonkow Zarzqdu Po 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Jewiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Gasecka 

5. Zbigniew KsiqZyk 

• 
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