Protoko/ nr

43 ./2019

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Pultusku
w dniu 21 lutego 2019r.
1. Lista obecnoki i porzqdek posiedzenia stanowiq zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczcio sib godz.14.30
1. Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Pultusku
Zarzqd Powiatu podje uchwaly nr 57/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku
2. Zaopiniowanie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie okreglenia
zadati finansowanych w 2019r. ze grodkow PFRON
Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu ()sob niepelnosprawnych (art. 35a ust. 3), Rada Powiatu
w formie uchwaly okregla zadania, na ktOre przeznacza grodki finansowe
przekazywane przez Prezesa Zarzqdu Paristwowego Funduszu Rehabilitacji ()sob
Niepelnosprawnych na realizacj zadati z zakresu rehabilitacji spolecznej, zawodowej
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oraz realizacjc zadari w ramach dzialalnoki warsztatow terapii za*iowej. Srodki
finansowe PFRON przypadajace wedlug algorytmu dla powiatu pultuskiego na
realizacjc zadan w roku 2019 wynoszq, ogolem 1 161 441,00 A. Rada Powiatu
podejmujqc uchwee w sprawie podzialu grodkow finansowych PFRON dqZy do ich
jak najefektywniejszego wykorzystania. W zwiazku z powyZszym upowaZnia Zarzqd
Powiatu do dokonywania zmian i przesunke wolnych grodkow w celu zaspokojenia
potrzeb °sob niepelnosprawnych.
Podzial grodkow zostal pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowq Spolecznft Radc
ds. °sob Niepelnosprawnych w dniu 19.02.2019 r.
Zarzad powiatu zatwierdzil projekt uchwaly w brzmieniu zalftcznika nr 3 do
protokolu , ktory zostanie skierowany na posiedzenia komisji i Sesjq Rady Powiatu.

3. Informacja PCPR dot. kosztow realizacji projektu „Programu
wyrownywania roinic miedzy regionami 111-2019"
Zarzqd Powiatu przyje nastepu4c4, informacje nt. kosztow realizacji projektu
„Programu wyrownywania roZnic miedzy regionami 111-2019":
OBSZAR — D
1. Starostwo Powiatowe dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku —
zakup AUTOBUSU
Laczny koszt realizacji projektu: 291 152,00 A.
rodki wlasne Projektodawcy przeznaczone na realizacje projektu: 41 152,00 z1
(slownie zlotych: czterdziegci jeden tysiecy sto pieCdzies4t dwa zlote)
Wnioskowana kwota dofinansowania ze grodkow PFRON: 250 000,00 zi
•

2. Specjalny Ogrodek Szklono - Wychowawczy im Anny Kar1owicz w Puhusku
— zakup samochodu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osob
niepelnosprawnych w tym osob na wozkach inwalidzkich.
/Aczny koszt realizacji projektu: 199 959,36 zi
rodki wlasne Projektodawcy przeznaczone na realizacje projektu:119.959,36
Wnioskowana kwota dofinansowania ze grodkow PFRON: 80 000, 00
3. Stowarzyszenie Wsparcia Spotecznego „JAN-POL" zakup samochodu 9-cio
miejscowego, przystosowanego do przewozu ()sob niepelnosprawnych w tym osob
na wozkach inwalidzkich.
Laczny koszt realizacji projektu: 155 000,00 zi
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Srodki wiasne Projektodawcy przeznaczone na realizacje projektu: 75 000,00 zi
Wnioskowana kwota dofinansowania ze grodkow PFRON: 80 000,00 zi
4. Urzqd Gminy Obryte — zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego
do przewozu osob niepelnosprawnych w tym osob na wozkach inwalidzkich.
Laczny koszt realizacji projektu: 120 000,00 zl
rodki wiasne Projektodawcy przeznaczone na realizacje projektu: 40 000,00 zi
Wnioskowana kwota dofinansowania ze grodkow PFRON: 80 000,00 zi
OBSZAR — B
1. Urzqd Gminy Swiercze — budowa windy dla 'sobs, niepelnosprawnych w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie.
Laczny koszt realizacji projektu: 16 000, 00 zi

Wnioskowana kwota dofinansowania ze §grodkow PFRON: 8 000,00 zl.
Srodki wlasne Projektodawcy przeznaczone na realizacje projektu: 8 000,00 zl
W dniu 15 lutego 2019 r. Powiatowa Spoleczna Rada do Spraw OsOb
Niepelnosprawnych w Pultusku pozytywnie zaopiniowala wnioski o dofinansowanie
ze grodkow PFRON projektu w ramach programu pt. „Program wyrOwnywania
r62nic micdzy regionami III" Dofinansowanie zakupu grodkow transportu oraz
zakupu windy jest zgodne z Powiatowym Programem na Rzecz 0s6b
Niepelnosprawnych w Powiecie Pultuskim na lata 2015-2022.
4. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu dot. porozumienia z
Gmina Pultusk (RIT)
Zgodnie z decyzja Rady Powiatu w Pultusku, przyjm uchwah nr XXIV/135/2016 z
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dnia 29 listopada 2016r., Powiat Pultuski przystqpil z Gmina Pultusk do parterskiej
realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i
rowerowej w Pultusku poprzez przebudowc ci4gu ulic jako element gospodarki
niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV
- Przejgcie na gospodarkg niskoemisyjna - Dzialania 4.3. Redukcja emisji
zanieczyszczefi powietrza - Poddzialania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczen powietrza
i rozw6j mobilnoki miejskiej - Typ projektu - Sciezki i infrastruktura rowerowa (tzw.
RIT). Zgodnie z ustaleniami Gmina Pultusk przyjcla na siebie roll Lidera Projektu.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
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„zarzqdzanie drogami publicznymi mote bye przekazywane migdzy zarzadcami w
trybie porozumienia, regulujqcego w szczegolnoki wzajemne rozliczenia finansowe.
Zarzqdcy drog mogq zawierae take porozumienia w sprawie finansowania albo
dofinansowania zadafi z zakresu zarzadzania drogami z bu&etow jednostek
samorzqdu terytorialnego". Wobec powyzszego Rada Powiatu w Pultusku podjcla
uchwak nr XXXIV/203/2017 z dnia 26 paidziernika 2017r. w sprawie powierzenia
Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zdania publicznego w ramach ww.
projektu na odcinkach dr6g stanowiacych wlasnoge Powiatu Pultuskiego tj. Al.
Tys4clecia, ul. Jana Pawla II i ul. Bartodziejska. Z uwagi na wyd1u2ony termin
realizacji zadania publicznego do 31 grudnia 2019r., jak rowniez koniecznoge
zapewnienia pelnej kwoty wkladu wlasnego na realizacjc ww. zadania , Zarzqd

Powiatu postanowil zwrocie siq do Rady Powiatu o podjqcie uchwaly jak w
przedstawionym projekcie, ktOry stanowi zalacznik nr 4 do protokolu. Projekt
uchwaly zostanie skierowany na najblizsze posiedzenia komisji i sesjc Rady Powiatu.
5. Wniosek o zabezpieczenie 6rodkow finansowych na realizacje zadatik
m.in. dokumentacji projektowych dot. budynkow Powiatu
Pultuskiego.
Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem o zabezpieczenie grodkow finansowych na
realizacjc zadan m.in. dokumentacji projektowych dot. budynkow Powiatu
Pultuskiego w brzmieniu za4cznika nr 5 do protokolu.
Zarzad Powiatu postanowil o wystvieniu do Rady Powiatu o zabezpieczenie
•

srodkow w wysokoki ok. 60.000z1 brutto na opracowanie dokumentacji projektowo
— kosztorysowej na remont niezagospodarowanej cz6ci budynku Starostwa
Powiatowego m.in. na potrzeby archiwum zakladowego oraz wykonanie ekspertyzy
ustalaj4cej przyczyny pani.qC gcian wraz z wykonaniem mapy do celow projektowych
oraz opracowaniem badan geotechnicznych gruntu, badan szczelnoki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, wykonanie odkrywek posadzek, gcian.
6. Informacja o skiadanych wnioskach na remont budynku ZS im. B.
Prusa w Pu-Itusku
Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji poinformowala, ze szacunkowy koszt
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remontu budynku Zespolu Szk6I im. B. Prusa w Pultusku wynosi ponad 2,5 min zi
brutto. Nastcpnie Dyrektor poinformowala o przygotowywanych wnioskach na
remont ww. obiektow do Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
oraz do Samorz4du Wojewodztwa Mazowieckiego.
7. Protokol z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania
stypendiow za osiqgniecie wysokich wynikow sportowych
Zarzad Powiatu przyje informacjc nt. protokolu posiedzenia Komisji Stypendialnej
w sprawie przyznania stypendiow za osicniqcie wysokich wynikow sportowych w
brzmieniu zaNcznika nr 6 do protokolu.
8. Protokol z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania
stypendiow za wybitne wyniki w nauce.

Zarz4d Powiatu przyja1 informacjc nt. protokolu posiedzenia Komisji Stypendialnej
w sprawie przyznania stypendiOw za wybitne wyniki w nauce w brzmieniu za4cznika
7 do protokolu.
9. Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego dot. rozpatrzenia wniosku
kandydatki do Stypendium Starosty za wybitne wyniki w nauce.
Zar4d Powiatu pozytywnie rozpatrzyl wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego
o przyznanie stypendium Starosty Pultuskiego uczennicy klasy czwartej Technikum nr
1 w zawodzie technik ekonomista. W dn. 20 lutego 2019r. Rada Pedagogiczna wyrazila
pozytywn4 °pink w sprawie ww. wniosku. Wczegniej kandydatura nie zostala
przedstawiona omylkowo.
Wniosek stanowi zalftcznik nr 8 do protokolu.
•

10. Wniosek KPP o dofinansowanie zakupu pojazdu siuThowego dla
potrzeb KPP
Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji dot.
dofinansowania zakupu pojazdu slubowego oznakowanego dla potrzeb Komendy.
Szacunkowa wartoge pojazdu to 90.000z1. Kwota dofinansowania wynosilaby 50%
wartoki , tj. 45.000z1. Komendant w pisemnej informacji przekazal, Ze bcd4cy
aktualnie na wyposaieniu tabor jest bardzo wyeksploatowany i wymaga czcstych
napraw. Dodatkowo pojazd pozwolilby na zwickszenie ilogci sluib na obslugiwanym
terenie , na uzyskanie wickszej efektywnoki dzialan, co w konsekwencji wplyncloby
na poprawe porz4dku i bezpieczenstwa na terenie Pultuska i powiatu. Wniosek
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stanowi za4cznik nr 9 do protokolu.
Zarzqd Powiatu majqc na wzglcdzie trudn4. sytuacjc finansowq, powiatu
oraz koniecznok realizacji zadan okreSlonych przez Rack Powiatu w Pultusku
postanowil, ze wniosek Komendy Powiatowej Policji bcdzie ponownie rozpatrywany
przez Zarz4d po uzyskaniu informacji o przebiegu wykonania bucl2etu powiatu za I
polrocze 2019r.
11. Podjecie uchwaly w sprawie w sprawie ustalenia proporcji rocznej
struktury sprzedaiy za 2018 rok do odliczenia podatku VAT za 2019
rok, a takie okreelenia prewspotczynnika VAT na rok 2019 dla
Starostwa Powiatowego w Pultusku

Zarzad Powiatu podjal uchwak nr 56/2019 w sprawie w sprawie ustalenia proporcji
rocznej struktury sprzedaiy za 2018 rok do odliczenia podatku VAT za 2019 rok, a
take okreglenia prewspolczynnika VAT na rok 2019 dla Starostwa Powiatowego w
Pultusku
12.Podpisanie protokolu posiedzenia Zarz4du w dn. 15 lutego 2019r.
Zarzad Powiatu podpisal protokil posiedzenia Zarzadu w dn. 15 lutego 2019r.
13.Wolne wnioski
Zarzad Powiatu po zapoznaniu siQ z wnioskiem Dyrektora Zespolu Szkol im. B. Prusa
w Pultusku wyrazil zgock na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach robot
publicznych na stanowisku — pracownik I stopnia wykonujac zadania w ramach robot
publicznych. Koniecznok zatrudnienia osoby spowodowane jest nieobecnogcia
pracownika obslugi przebywajacego na dlugotrwalym zwolnieniu lekarskim.
Wniosek stanowi zalacznik nr 10 do protokolu.
Wniosk6w nie zgloszono.
Na tym protokol zakoriczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia — 16.00
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Protokolowala:
B.Przybylowska

Podpisy czlon_kow- Zarzq

owiatu:

1.Jan Zalewski
2. Beata JOwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Emilia Agata Gftsecka
5. Zbigniew Ksieyk
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