
Protoka nr 	 0-9/2017 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 13 grudnia 2017r. 

1. Lista obecnoki i por4dek posiedzenia stanowia zalaczniki nr 1 i nr 

2 do nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo siq godz. 8.15 

1. Informacja nt. projektu dla edukacji ogolnej w Liceum 

• Ogolnoksztalcqc ego im. P. Skargi w Pultusku w ramach 

Regionalnego Programu Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020 

dzialanie 10.1 Ksztalcenie i rozwoj dzieci i mtodzieiy Poddzialanie 

10.1.1 Edukacja ogolna (w tym w szkotach zawodowych). 

Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji poinformowala, ze zgodnie z decyzja, 

Zarz4lu Powiatu z dnia 28 listopada 2017r. zostal opracowany projekt dla edukacji 

ogolnej w Liceum Ogolnoksztalcqcego im. P. Skargi w Pultusku w ramach 

Regionalnego Programu Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020 dzialanie 10.1 

Ksztalcenie i rozwoj dzieci i mlodziey Poddzialanie 10.1.1 Edukacja ogolna (w 

tym w szkolach zawodowych). 

Po dokonaniu wszelkich obliczen, wartok projektu wynosi: ok. 430.000z1 

Planowany okres reali7acji : 1 wrzegnia 2018r. — 30 czerwca 2020r. 

Proponowane dzialania w projekcie to: dodatkowe zajqcia dla uczniow z geografii 

i fizyki, doposaZenie pracowni nauczania geografii i fizyki w pomoce dydaktyczne 

i sprzct. 

Zarzad Powiatu przyje informacjq. 

2. Wniosek Stowarzyszenia Nasza Narew o wprowadzenie strefy ciszy 

na rzece Prut 



Zarzad Powiatu wraz z Przewodniczacym Rady Powiatu zapoznal sic z pismem 

Stowarzyszenia Nasza Narew dot. ustalenia strefy ciszy na odcinku rzeki Prut, 

ktora laczy sic z rozlewiskiem Dolnej Narwi od strony Kruczy Borek. 

Pismo stanowi zahtcznik nr 3 do protokolu. 

Obecny na posiedzenie Dyrektor Rolnictwa Legnictwa i Ochrony Srodowiska p. 

E. Chmielewski poinformowal, ze zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony grodowiska „Rada powiatu, w drodze uchwaly(...) 

ograniczy lub zakaze uzywania jednostek plywajacych lub niektorych ich rodzajOw 

na okreglonych zbiornikach powierzchniowych wod stojacych oraz wodach 

• plynacych, jezeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunkow 

akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe". 

Ponadto powyzsza sprawa wymaga uzgodnienia z organem wykonawczym 

zainteresowanej gminy, jak rowniez zarzadca gruntu pod wodami 

powierzchniowymi plynacymi. 

Wobec powy2szego Zarzadu Powiatu postanowil wystapie do wlagciwych 

instytucji o uzgodnienie przedmiotowej sprawy. 

3. Ornowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia 

kontroli prawidlowoAci pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej 

• niepublicznym szkolom i niepublicznym placowkom 

Zarzad Powiatu akceptowal projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli 

prawidlowoki pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym 

szkolom i niepublicznym placowkom. 

Koniecznoge podjccie ww. uchwaly wynika z art. 38 ustawy z dnia 27 paidziernika 

2017r. o finansowaniu zadati ogwiatowych zgodnie „Organ stanowiacy jednostki 

samorzadu terytorialnego, w drodze uchwaly, ustala tryb udzielania i rozliczania 

dotacji (...) oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidlowoki ich pobrania i 

wykorzystania, w tym zakres danych, ktore powinny bye zawarte we wniosku o 



udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji 

o liczbie dzieci objtych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniow, 

wychowankow lub uczestnikow zajqC rewalidacyjno-wychowawczych (...) oraz 

termin i sposob rozliczenia wykorzystania dotacji". 

Projekt uchwaly stanowi za1acznik nr 4 i zostanie skierowany na komisje i Sesjq 

Rady Powiatu. 

4. Informacja nt. projektow uchwal Rady Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu na 2017r oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Zarz40 Powiatu akceptowal trek projektow uchwal Rady Powiatu w sprawie 

ID
zmian budzetu powiatu na 2018r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego. 

Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi za4cznik nr 5 do protokolu. 

5. Informacja nt. opinii i wnioskow radnych dot. projektu uchwaly 

budietowej na 2018r. 

Zarzad Powiatu zapoznal siq z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu w 

Pultusku nt. projektu uchwaly bud2etowej na 2018r. w brzmieniu zahicznika nr 

6 do protokolu. 

Podczas posiedzeri Komisji poruszano potrzebQ remontu w 2018r. drogi 

powiatowej- ul. Stare Miasto oraz wskazywano na pilnq potrzeb przebudowy 

• drOg gminnych- mkdzy innymi ul. Panny Math, Sportowa, Solna. 

W zwivku z powy2szym stosowny wniosek w tej sprawie Starosta Pultuski 

skierowal do Burmistrza. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budietowej na 2018r. 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwalq 

nr 510/2017 w sprawie zmiany uchwaly budietowej na 2017r. 

7. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadafi z 

zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych 

odrebnymi ustawami. 



Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql Uchwalc 

nr 511/2017 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzftdowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami 

8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu dochod6w i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania budietu. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql Uchwalc 

nr 512/2017 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonania budzetu. 

9. Sprawa organizacji XXVI Finalu WOSP 

14 stycznia 2018 r. w Kinie „Narew" odbcdzie sic XXVI Final Wielkiej Orkiestry 

• wiqtecznej Pomocy. Wspolorganizatorami Finalu sq: Powiat Pultuski i Gmina 

Pultusk. 

Zgodnie z przyjctymi ustaleniami Zarzqd Powiatu postanowil sfinansowae: 

1) zakup nagrod: 

- dla wolontariuszy, ktorzy podczas ubieglorocznego Finalu zebrali najwickszq 

kwotc pienicdzy (3 nagrody ksiqZkowe po 150 zl kazda = 450 zl); 

- dla szkoly i przedszkola, ktore podczas tegorocznego Finalu zebraly 

najwickszq kwotc pienicdzy (2 nagrody ksiq2kowe po 200 zl kaida = 400 z1); 

2) koncert zespolu Blueberry Hills (umowa o dzielo) — 1000 zl brutto. 

• 
10. Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzqdu w dniu 28 listopada 2017r. 

i 6 grudnia 2017r. 

Zarzqd Powiatu przyjal protokol posiedzenia Zarzqdu w dniu 28 listopada 2017r. 

i 6 grudnia 2017r. 

11. Wolne wnioski. 

1. Zarzqd Powiatu zapoznal sic z pismem - protestem mieszkaficow Gminy 

Pokrzywnica wobec planowanej inwestycji pod nazwq „Budowa trzech 

budynkOw do chowu tucznikow nr dzialek 30/1, 30/2, 30/3 o powierzchni 

ponad 4h"( w brzmieniu zalqcznika nr 7 do protokolu) i rowniez podzielil 

zaniepokojenie mieszkaficow Gminy w przedmiotowej sprawie. 



NaleZy jednak mice na uwadze art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowalne, ktory stanowi, Ze_w razie spelnienia przez wnioskodawcc 

wymagan okreglonych w ww. ustawie, organ administracji architektoniczno-

budowlanej nie mote odmowiC wydania decyzji o pozwoleniu na budowc. 

2. Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja, przekazana przez Burmistrza 

Pultuska nt. kosztew utrzymania dworca autobusowego przy ul. Nowy 

Rynek w brzmieniu za4cznika nr 8 do protokolu. 

Dostrzegajqc wspolny cel w zapewnieniu pasazerom odpowiednich 

warunkow oczekiwania na po4czenia autobusowe, Zarzad Powiatu 

postanowil zwrocie sic do Burmistrza Pultuska o przeslanie projektu 

porozumienia okreglajqcego zasady wspolpracy przy realizacji zadania. 

PowyZszy dokument pozwoli Zarz4dowi na podjecie dalszych czynnoki 

okreglonych przepisami prawa. 

3. Zarzad Powiatu zapoznal sic z informac4 przedstawiona,, przez Dyrektora 

Wydzialu Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu nt. kontroli przeprowadzonej 

w dniach 10 i 13 listopada 2017r. w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku. 

Tematem kontroli bylo nauczanie matematyki, nadzor pedagogiczny 

dyrektora nad realizacja, przez nauczycieli zajce dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekunczych oraz innych zajce i czynnoki wynikajacych 

z zadari statutowych szkoly, przydzielenie zajc6 matematyki nauczycielom 

posiadajacym kwalifikacje zgodnie z rozporzadzeniem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w sprawie szczegolowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli. 

4. Zarzad Powiatu akceptowal wniosek SOSW im. A. Karlwoicz w Pultusku 

aby w roku 2018 calodzienna stawka zywieniowa w SOSW wynosila 9 zl. 

NaleZnoge za posilki spe4yte w Ogrodku, bcdzie wplacana przez 

rodzicow/prawnych opiekunow dzieci i mlodzieZy w terminie do 15 dnia 

mies4ca nastcpujacego po miesiacu, ktorego plata dotyczacy. 

Wniosek SOSW stanowi zalqcznik nr 9 do protokolu. 



Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy cVo /w Zar*u Poiviatx 

1. Jan Zalewski 

2. Beata J(Wwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 	 

5. Krzysztof-Janusz Pienkos 

• 

• 
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