ProtokM nr •18 /2017
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 28 grudnia 2017r.

1.

Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowia, za4czniki nr 1 i nr 2

do nin. protokolu.

•

2.

Posiedzeniu przewodniczyI Starosta Pultuski — Jan Zalewski

3.

Posiedzenie rozpoczclo siq godz. 8.15

1. Podjecie uchwaty w sprawie nieodplatnego przekazanie u2ytkowanie
zakupionego sprzetu komputerowego szkolom uczestniczqcym
projekcie „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno —
zawodowego w powiecie pultuskim"
Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 520/2017 w sprawie nieodplatnego przekazanie
tiytkowanie zakupionego sprzctu komputerowego szkolom uczestnicz4cym w
projekcie „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w
•

powiecie pultuskim"
2. Decyzja w sprawie zto2enia wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Spolecznej w ramach programu pn. Oparcie spoleczne dla
osob z zaburzeniami psychicznymi — edycja 2018.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zloenie wniosku do Ministra Rodziny Pracy i
Polityki Spolecznej w ramach programu pn. Oparcie spoleczne dla osob z
zaburzeniami psychicznymi — edycja 2018.
Programem objgci zostana, mieszkancy trzech DomOw Pomocy Spolecznej oraz
Srodowiskowy Dom Samopomocy. Wartok programu ok. 96.000z1.
Szczegedowa informacja stanowi zakcznik nr 3 do protokolu.

3. Wniosek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej dot. wyraienia
zgody na zatrudnienie psychologa na czas zastepstwa
Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Poradni
Psychologiczno — Pedagogicznej dot. wyraZenia zgody na okresowe zatrudnienie
psychologa na czas zastepstwa za przebywajgcego na dlugotrwalym zwolnieniu
lekarskim pracownika merytorycznego Poradni, w wymiarze 1/2 etatu.
Wniosek stanowi zalgcznik nr 4 do protokolu.
4. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania mienia.
Zarzftd Powiatu podja1 uchwale nr 519/2017 w sprawie przekazania mienia.
•

Zgodnie z uchwalq Zarz44 Powiatu przekazal na rzecz Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Pultusku mienie, zgodnie z protokolem zdawczo — odbiorczym.
5. Sprawa uczestnictwa 5 mieszkancow Powiatu Pultuskiego w
Warsztatach Terapii Zajeciowej w Starych Pieecirogach
Zarzftd Powiatu po zapoznaniu sie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie (zalftcznik nr 5 do protokolu) wyrazil zgode na uczestnictwo 5
mieszkancow Powiatu Pultuskiego w Warsztatach Terapii Zajcciowej w Starych
Piegcirogach w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r.
6. Informacja nt. funkcjonowania Powiatowego Zespolu do Spraw
Orzekania i Niepetnosprawnoki dziatakcym przy PCPR w Pultusku

ID

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z informacjq przedstawion4, przez Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. sytuacji Zespolu Orzekania o
Niepelnosprawnoki dziala4cym przy PCPR w Pultusku.
Ze wzglcdu na projekt ustawy o jawnogci zycia publicznego i zakoeniami dot.
wprowadzenia obowiqzku skiadania ogwiadczeri majqtkowych przez „czlonkow
wojewodzkiego albo powiatowego zespolu do spraw orzekania
niepelnosprawnoki — wojewodzie" czlonkowie Zespolu zkozyli pisemnq
rezygnacjc z pracy w skiadach orzekajacych Zespolu.

Majac na wzglOzie zabezpieczanie ciaglogci orzecznictwa Zarzad Powiatu
zobowival Dyrektora PCPR do podjQcia wszelkich czynnoki majacych na celu
zapewnienie funkcjonowania Zespolu.
7. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budietowej na 2018r.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwalq
nr 516/2017 w sprawie zmiany uchwaly budietowej na 2017r.
8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadafi z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadafi zleconych
odrebnymi ustawami.
•

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwak
nr 517/2017 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami
9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu dochod6w i wydatkow
wprowadzonych w toku wykonania budietu.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwak
nr 518/2017 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w
toku wykonania bu&etu.
10.Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzqdu w dniu 6, 13 i 20 grudnia
2017r.

•

Zarzad Powiatu przyje protokol posiedzenia Zarz4du Powiatu w dn. 6, 13 i 20
grudnia 2017r.
11. Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.

Na tym protokOl zakonczono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia —
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Protokolowala:
B. Przybylowska
Podpisy cVonk
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