
Protokot nr.://1/2017 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Puttusku 

w dniu 8 listopada 2017r. 

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 rozpoczqlo siq godz. 8.10 

1. Informacja nt. uczestnictwa w „Programie wyrownywania roinic miedzy 

regionami III" realizowanym w 2018r — obszar B i D 

Zarzad Powiatu zapoznal siq z informacj4 przedstawiona przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku nt. uczestnictwa w Programie 

wyrownywania ro2nic miedzy regionami III realizowanym w 2018r. — obszar B i D 

Paiistwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. Informacja 

stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal udzial niZej wymienionych jednostek w 

Programie: 

• Urzad Gminy Pokrzywnica — obszar B — montaz windy w Przedszkolu 

Samorzadowym w Pokrzywnicy 

• Urzad Gminy Winnica — obszar D — likwidacja barier transportowych 

• Urzad Miasta Pultusk — obszar D — likwidacja barier transportowych dla 

Przedszkola Miejskiego nr 4 z Oddzialami Integracyjnymi w Pultusku 

• Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku — obszar D — likwidacja barier 

transportowych 

2. Propozycja zmiany w budiecie powiatu oraz wieloletniej prognozie 

finansowej dla projektu pn. Budowa systemu wczesnego ostrzegania i 

alarmowania Powiatu Puttuskiego. 



Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal propozycjg Dyrektora Wydzialu Rozwoju 

i Promocji dot. zmiany w budzecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej 

dla projektu pn. Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu 

Pultuskiego. W wyniku uzgodnien z Mazowieck4 jednostk4. Wdraania Programow 

Unijnych w Warszawie podpisano aneks dot. ww. projektu, w ktorym wprowadzonq, 

nastcpujqce zmiany: 

Okres realizacji projektu — 31 marca 2018r. 

Wartoge projektu. ogolem — 514.529,35z1 

Wklad wlasny — 140.084,81z1 

Dofinansowanie — 374.444,54z1 

Rok 2017 - wartok projektu ogolem -1.329,46z1 

Rok 2018 — wartoge projektu ogolem — 513.199,89z1 

Zarzftd akceptowal przedstawione zmiany, ktore zostan4,wprowadzone do budzetu 

powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na najbliZszej Sesji Rady Powiatu. 

Informacja stanowi zalqcznik nr 4 do protokolu. 

3. Wniosek SOSW w Pultusku o dokonanie zmian w przyjetym Planie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r 

Zarzqd Powiatu akceptowal wniosek SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku o 

dokonanie zmian w przyjctym Planie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2017r zgodnie z przedloon4,propozycjq. Wniosek stanowi zalaLcznik 

nr 5 do protokolu. 

4. Sprawa remontu sali gimnastycznej przy ZS im. B. Prusa w Pultusku 

Zarzqd Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Dyrektora Zespolu Szkol im. B. Prusa 

w Pultusku dot. wyraienia zgody na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkol 

im. B. Prusa w Pultusku. Wniosek stanowi za4cznik nr 5 do protokolu. 

Zarzftd Powiatu postanowil, ze do ww. tematu wroci na najbliZszym posiedzeniu 

Zarz4du. 

5. Podjecie uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej 

Zarzftd Powiatu podjaI uchwalc nr 489/2017 w sprawie powolania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w okresie odbywania 



staiu na stopien nauczyciela mianowanego w Zespole Szkol im. B. Prusa w 

Pultusku. 

Ponadto Zarzqd Powiatu dla kaidego eksperta z listy MEN, uczestniczacego w 

pracach komisji egzaminacyjnej, ustalil wynagrodzenie w wysokoki 150z1 brutto. 

6. Zatwierdzenie trzech aneksu do porozumien w sprawie powierzenia 

zadaii z zakresu edukacji publicznej polegakcych na przeprowadzeniu 

zajee teoretycznych przedmiotow zawodowych. 

Zarzftd Powiatu zatwierdzil aneksy do porozumien w sprawie powierzenia zadan z 

zakresu edukacji publicznej polegajqcych na przeprowadzeniu zajce teoretycznych 

przedmiotOw zawodowych dla uczniow klas wielozawodowych. 

Zmienia ulegla trek § 3 ust. 3 porozumienia, ktory otrzymal brzmienie: „Z dniem 

1 wrzegnia 2017r. koszt ksztalcenia jednego ucznia wynosi 430,00 zl. (slownie: 

czterysta trzydzieki zlotych)". Poprzednio koszt ksztalcenia wynosil 400z1. 

Aneks ma zastosowanie do uczniow kierowanych na doksztalcanie zawodowe od 1 

wrzenia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 

Projekty aneksow stanowift zal4cznik nr 6 do protokolu. 

7. Podjecie uchwaty w sprawie powolania Komisji Konkursowej na 

realizacje zadania publicznego w 2018r. oraz uchwalenia Regulaminu 

Pracy Komisji Konkursowej 

Zarzftd Powiatu podje uchwalc nr 490/2017 w sprawie powolania Komisji 

Konkursowej na realizacje zadania publicznego w 2018r. oraz uchwalenia 

Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji w 2018r. zadania publicznego powiatu 

pultuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy 

prawnej w lokalu zlokalizowanym w budynku Urzedu Gminy w Winnicy. 

Wraz z ogloszeniem konkursu, Zarzftd oglosi nabor na czlonka komisji 

konkursowej — taki wymog naklada ustawa o dzialalnoki poZytku publicznego i 

wolontariatu Na zgloszenia oczekiwano do 3 listopada 2017r. Nie wplyncla zadna 

oferta. Wobec powy2szego komisja konkursowa, ktorq,w dniu dzisiejszym powolal 



Zarzqd Powiatu bedzie realizowal swoje obowiftzki — bez przedstawiciela 

organizacji pozarzqdowej. 

8. Informacja nt. petycji dot. wystqpienia inwestora o wydanie zgody na 

budowe we wsi Boby fermy drobiu 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z petycj4 Mieszkaricow wsi Boby, Gnojno, 

Chmielewo, Gminy Pultusk dot. wydania odmownej decyzji dot. budowy we wsi 

Boby fermy drobiu na trzech dzialkach ewidencyjnych: 6/6, 6/7, 6/8. 

Wedlug informacji przekazanej przez Wydzial Budownictwa i Architektury do 

Starostwa Powiatowego w Pultusku the wplyne wniosek o wydanie pozwolenia na 

budowe w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z przepisami prawa przed 

przyst4pieniem do realizacji wyej opisanego przedsiewziecia, mogaLcego znacz4co 

oddzialywae na grodowisko, kotheczna jest decyzja Burmistrza Miasta Pultusk o 

grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjc przedsiewziecia. Decyzja to 

jest rowniez niezbedna do wydania pozwolenia na budowe. Naley rowniez mice 

na uwadze art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne, ktory 

stanowi, 	razie spelnienia przez wnioskodawce wymagan okreglonych w ww. 

ustawie, organ administracji architektoniczno-budowlanej the mode odrnOwie 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowe. 

9. Podjccie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budietowej na 2017r. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwale 

nr 491/2017 w sprawie zmiany uchwaly bu&etowej na 2017r. 

10. Podjccie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych odrcbnymi 

ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwale 

nr 492/2017 w sprawie zmian planu finansowego zadari z zakresu administracji 

rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami 

11. Podjccie uchwaly w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania budietu. 



Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal Uchwale 

nr 493/2017 w sprawie zmian planu dochodOw i wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonania budzetu. 

12. Przyjecie protokoll:5w posiedzenia Zarz4du w dn. 18,19,26 i 30 

paidziernika 2017r. 

Zarzad Powiatu przyjal protokoly posiedzenia Zarzadu w dn. 18,19,26 i 30 

paidziernika 2017r. 

13. Wolne wnioski 

1. Zarzad Powiatu postanowil o przeznaczeniu 500z1 na organizacje w dniu 21 

listopada 2017r. Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. 

2. Zarzad Powiatu postepujac zgodnie z Uchwah Nr XXVI/193/09 Rady 

Powiatu w Pultusku z dnia 18 marca 2009r. w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli ustalil dla Dyrektora Poradni Psychologiczna — 

Pedagogicznej dodatek funkcyjny w wysokogci 65% wynagrodzenia 

zasadniczego od 1 grudnia 2017r. 

3. Zarzad Powiatu zatwierdzil Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia 

oraz postanowil o ogloszeniu przetargu na Dostawe sprzetu komputerowego 

do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku, tj. trzech zestawow 

komputerowych i 1 drukarke. SIWZ stanowi zalacznik nr 9 do protokolu. 

Zarzad powiatu podjal uchwale nr 494/2017 w sprawie powolania komisji 

przetargowej, ktora przeprowadzi postepowanie o udzielenie zamowienia 

publicznego na ww. zadanie. 

4. Zarzad Powiatu akceptowal projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych funkcjonujacych na 

terenie powiatu pultuskiego w brzmieniu zalacznika nr 10 do protokolu. 

Zgodnie z ustawa: Prawo farmaceutyczne projekt uchwaly zostanie przeslany 

do Burmistrza Miasta Pultusk, wojtOw gmin powiatu pultuskiego oraz 

Okregowej Izby Aptekarskiej celem uzyskania opinii 

Protokolowala: 

B. Przvbylowska 



Na tym protokol zakoriczono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia — 9.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy cVonkoaa fZar*u Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JOwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 	 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 
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