
18   Protok61 nr 	./2019 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 28 marca 2019r. 

1. Lista obecnoki i porzkdek posiedzenia stanowik zakczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo sie godz. 9.00 

Starosta zaproponowal uzupelnienie porzadku obrad Zarzkdu o punkt: Omowienie spraw 
dot. drug powiatowych, jako pkt 8a. 
Zarzkd akceptowal wniosek Starosty. 

1. Zatwierdzenie Aneksu do porozumienia w sprawie warunkow pobytu oraz 

• wysokoki wydatkow na opieke i wychowanie w rodzinie zastepczej 

zawodowej petniqcej funkcje pogotowia rodzinnego na terenie powiatu 

makowskiego dziecka pochodzqcego z powiatu pultuskiego. 

Zarzkd Powiatu zatwierdzil aneks do porozumienia w sprawie warunkew pobytu oraz 

wysokoki wydatkow na opieke i wychowanie w rodzinie zastepczej zawodowej pelnikcej 

funkcjc pogotowia rodzinnego na terenie powiatu makowskiego dziecka pochodzkcego z 

powiatu pultuskiego w brzmieniu zalkcznika nr 3 do protokolu.. 

Miesieczne wynagrodzenie ww. rodziny bedzie wynosilo o 200z1 wiecej, tj. 2.900z1 

poczkwszy od 1 kwietnia 2019r. 

Zmiana zostala wprowadzona ze wzgledu na podjetk przez Rade Powiatu w Makowie Maz. 

• uchwale w sprawie podniesienia wysokoki miesiecznego wynagrodzenia przyslugukcego 

rodzinom zastepczym zawodowym, prowadzkcym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom 

zastepczym zawodowym pelnikcym funkcje pogotowia rodzinnego. 

2. Informacja PCPR nt. rocznego sprawozdania Dyrektora z dziatalnoeci 

merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku za 

rok2018. 

Zarzkd zapoznal sie z informacjft Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pultusku nt. rocznego sprawozdania z dzialalnoki merytorycznej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pultusku za rok 2018. Sprawozdanie stanowi zakcznik nr 4 do 

protokolu. 

Zarzkd postanowil, ze powyZsze sprawozdanie zostanie skierowane na najblizsze posiedzenie 

komisji i sesje Rady Powiatu. 



3. Wniosek Gminy Obryte o przekazanie samochodu w celu wykonywania zadati 

publicznych gminy. 

- podjecie uchwaly w sprawie przekazania w formie darowizny skiadnika 

mienia ruchomego. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Wojta Gminy Obryte dot. przekazania do Gminy 

Obryte samochodu osobowego Citroen C5 o nr rejestracyjnym WPU 77CV (rok produkcji 

2006) ktory zostanie przeznaczony na realizacje zadaii publicznych, a w szczegolnoki tych , 

ktore wymagaja kontaktu z mieszkaricami gminy: wizje lokalne, konsultacje spoleczne i inne 

spotkania. Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek, ktory stanowi zalacznik nr 5 do 

protokolu. 

Zarzad podje uchwalc nr 69/2019 w sprawie przekazania w formie darowizny skiadnika 

mienia ruchomego. 

• 4. Projekt uchwaty Rady Powiatu w sprawie dostosowania nazwy Szkoty 

Policealnej dla Doroslych w Pu1tusku w Zespole Szkot Zawodowych im. Jana 

Ruszkowskiego. 

Sekretarz Powiatu poinformowala, ze zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 

2018r. o zmianie ustawy — Prawo ofwiatowe, ustany o Jystemie oicwia0 oraniektogch innych ustaw 

organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego prowadzqcej szkolc policealna, ktorej 

nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — Prawo ogwiatowe, w 

brzmieniu obowivujacym od 1 wrzegnia 2019r. podejmuje uchwalc w sprawie dostosowania 

nazwy szkoly do obowigzuj ftcych od 1 wrzegnia 2019r. przepisow. Ustawa z dnia 22 listopada 

2018r. o zmianie ustawy — Prawo ogwiatowe, ustawy o systemie ogwiaty oraz niektorych 

• innych ustaw likwiduje podzial szkol policealnych na szkoly dla mlodzieZy i szkoly dla 

doroslych. W przypadku szkol policealnych, w nazwie ktOrych wystcpuje okreglenie „dla 

mlodzieZy" lub „dla doroslych" naleZy usung z nazwy wskazywanie odbiorcow, dla ktorych 

sq przeznaczone. Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie 

ustawy — Prawo ogwiatowe, ustawy o systemie ogwiaty oraz niektorych innych ustaw uchwala 

nie podlega ogloszeniu w wojewodzkim dzienniku urzcdowym. 

Do uchwaly nie stosuje sic przepisow art. 89 ustawy z 14 grudnia 2016r. — Prawo ogwiato-we. 

Zarzad Powiatu akceptowal projekt uchwaly w brzmieniu zalacznika nr 6 do protokolu, ktory 

zostanie skierowany na komisje i sesjc Rady Powiatu. 

5. Projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci szkol 

ponadpodstawowych i specjalnych majqcych siedzibe na obszarze powiatu 

pultuskiego. 



W zwiazku z przeprowadzana reform, szkolnictwa, na podstawie art. 217 ustawy z dnial4 

grudnia 2016r. Przepisy wprowadzajace ustawy Prawo ogwiatowe, Rada Powiatu w Pultusku 

w dniu 14 marca 2017r. podjela uchwale Nr XXVI/158/2017 w sprawie dostosowania sieci 

szkol ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawy — Prawo ogwiatowe oraz ustalenia sieci szkOl ponadpodstawowych i specjalnych na 

okres od 1 wrzegnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Rada Powiatu zobowiazana jest w 

dalszej kolejnoki do ustalenia planu sieci publicznych szkol ponadpodstawowych i 

specjalnych majacych siedzibe na obszarze powiatu pultuskiego, ktory bedzie obowiazywal 

od 1 wrzegnia 2019r. 

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo ogwiatowe Rada Powiatu ustala 

plan sieci publicznych szkol ponadpodstawowych oraz szkol specjalnych z uwzglednieniem 

szkol ponadpodstawowych i specjalnych majacych siedziba na obszarze powiatu pultuskiego 

• prowadzonych przez inne organy prowadzace, tak aby umoZliwiC dzieciom i mlodzieZy 

zamieszkujacym na obszarze powiatu realizacje obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki. 

Zarzad Powiatu akceptowal projekt uchwaly w brzmieniu zalacznika nr 7 do protokolu, ktory 

zostanie skierowany na komisje i sesje Rady Powiatu. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budietu 

powiatu puttuskiego za rok 2018 wraz z informacj4 o stanie mienia powiatu. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwale nr 70/2019 

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania bud2etu powiatu pultuskiego za rok 2018 

wraz z informacja o stanie mienia powiatu. 

7. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budietu powiatu za 2018r. 

• Zarzad Powiatu zatwierdzil bilans z wykonania budzetu powiatu za 2018r. w brzmieniu 

zalacznika nr 8 do protokolu. 

8. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonych dotacji z budietu powiatu za 2018r 

Zarzad Powiatu zatwierdzil rozliczenia udzielonych dotacji z budZetu powiatu za 2018r. w 

brzmieniu zalacznika nr 9 do protokolu. 

8a. Ornowienie spraw dot. drog powiatowych 

1) Zarzad Powiatu zapoznal sic z pismem Burinistrza Pultuska dot. realizacji projektu 

pn.: Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku 

przebudowc ciagu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim. 



W wyniku rozstrzygnietego przetargu na wykonanie robot budowalnych dot. ul. Jana Pawla 

II i Al. Tysiaclecia wartok robot budowalnych drOg powiatowych wynosi 3.055.779,16 zl. 

Naklady ze strony powiatu beda wynosil 1.742.962,40z1. 

Zarzad Powiatu przyjal informacje oraz postanowil na najbliszej Sesji przedstawiC Radzie 

Powiatu propozycje zmiany uchwaly w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i 

finansowania zadania publicznego, podjeta na sesji w dn. 6 marca 2019r 

2) Zarzad Powiatu po zapoznaniu sie z informacja Dyrektora Zarzad DrOg powiatowych 

o potrzebach remontowych drOg w powiecie pultuskim postanowil, ze ww. wykaz 

zostanie szczegOlowa omOwionych podczas wizji lokalnej drOg planowanej na 1 

kwietnia 2019r. 

a) Dyrektor Zarzadu DrOg Powiatowych poinformowal, ze na wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 2422W na odcinku Strzegocin - 

Szyszki - Begno (o 1acznej dlugoki okolo 4,0) wplynelo 7 ofert. Cena ofert 

przewyZszala kwote, ktOra Zamawiajacy zamierzal przeznaczyC na sfinansowanie 

zamOwienia. Wobec powyszego postepowanie zostalo uniewanione. 

b) Dyrektor ZDP poinformowal, ze 22 marca 2019r. ogloszono postepowanie 

przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe niej 

wymienionych drOg powiatowych: 

• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu przez row bez nazwy w m. 

Gostkowo wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo-

Obryte 

• Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4407W na 

• odcinku Pultusk - Psary. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3412W na 

odcinku Domoslaw - Pokrzywnica. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2422W na 

odcinku Strzegocin-Szyszki-Begno 

Terrain skiadania ofert —1 kwietnia 2019r. 

9. Podpisanie protoko1u posiedzenia Zarzgdu Powiatu w dniu 20 i 25 marca 2019r. 

Zarzad Powiatu podpisal protokOl posiedzenia Zarzadu Powiatu w dniu 20 i 25 marca 2019r. 

10. Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskOw nie zgloszono. 

Na tym protokOl zakonczono. 



• 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 11.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarz4d 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata JOiwiak 

3. Halina Zofia Banac ....... 	A 	ki 	 
4. Emilia Agata GAsecka 	/a'k 	  

5. Zbigniew KsicZyk 	  
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