Protoka nr

811/2013

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 10 stycznia 2018r.
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 rozpoczclo sic godz. 8.15

1. Sprawa zabezpieczenia irodkow finansowych na wykonanie projektow
zwiqzanych z re aliz acj q zadati remontowych/inwestycyjnych
w placowkach ogwiatowych (LO, ZS)
Zarzad Powiatu, majac na wzglcdzie ustalenia przyjcte podczas posiedzenia w dniu
13 listopada 2017r. ponownie ornowil sprawe wykonania remontow w budynkach
szkol, tj. ZS im. B. Prusa w Pultusku oraz LO im. P. Skargi w Pultusku,w ramach
dofinansowania uzyskanego ze irodel zewnctrznych.
Aplikowanie o grodki zewnctrzne jest mo2liwe w sytuacji posiadania dokumentacji
projektowej, ktorej szacunkowy koszt wynosi:
- na zadanie: „zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego LO im. P. Skargi
w Pultusku z 1440r. w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" — ok.
34.000z1
rvervn o

- na zadanie: „&retewft- sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w ZS im. B.
Prusa w Pultusku — ok. 60.000z1
Zarzad postanowil wystapie do Rady Powiatu o zabezpieczenie grodkow
finansowych na ww. zadania.
2. Podjccie uchwaly w sprawie przekazania w uiytkowanie zakupionych
materialow dydaktycznych szkole uczestniczq.cej w projekcie „Akademia
Sukcesu w LO Skargi w Pultusku".
Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 521/2018 w sprawie przekazania w uZytkowanie
zakupionych materialow dydaktycznych szkole uczestniczacej w projekcie
„Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pultusku" Og priorytetowa X Edukacja dla

rozwoju regionu Dzialania 10.1 Ksztalcenie i rozw6j dzieci i mtodzie2y
Poddzialania 10.1.1 Edukacjalna (w tym w szkotach zawodowych)
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 20142020 — zakupione w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
WRP.042.6.12.2017 „WyposaZenie pracowni przyrodniczych (chemicznej i
biologicznej) do Liceum Ogolnoksztalcacego im. Piotra Skargi w Pultusku".
3. Wniosek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej dot. utworzenie
stanowiska i zatrudnienie sekretarza Poradni
Z arz

Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Poradni

Psychologiczno — Pedagogicznej dot. wyraZenia zgody utworzenie stanowiska i
zatrudnienie sekretarza Poradni. Wniosek stanowi zalacznik nr 3 do protokolu.
4. Wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dot. vvyraienia zgody
na prace Poradni w wybrane soboty.
Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dot. wyraZenia zgody na prace Poradni w wybrane soboty, stosownie
do aktualnych potrzeb klient6w, w zwiazku ze zwiekszajacymi sic zadaniami
jednostki. Wniosek stanowi zalacznik nr 4 do protokolu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwa Zarz4du Powiatu w Pultusku w sprawie
planu Arodkow na dofinansowanie w roku 2018 form doskonalenia
zawodowego nauczycieli podleglych szkol i placowek ogwiatowych.
•

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal projekt uchwaly w sprawie planu grodkow
na dofinansowanie w roku 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli
podleglych szked i plathwek ogwiatowych.
Ustalono nastepujace specjalnoki i formy ksztalcenia w roku 2018, na ktore
przyznawane jest dofinansowanie:
1) studia podyplomowe z zakresu: logopedia, integracja sensoryczna, geografia,
poradnictwo dietetyczne i Zywieniowe, fryzjerstwo i wizaz, edukacja dla
bezpieczenstwa, rachunkowoge, logistyka, spedycja, przygotowania
pedagogiczne, oligofrenopedagogika, ekonomia, biologia, surdopedagogika,
tyflogopedia, bibliotekoznawstwo

2) kursy kwalifikacyjne i udoskonala4ce, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego z zakresu: nowej podstawy programowej, prawa oSwiatowego,
pomocy psychologiczno — pedagogicznej, oceniania ksztaltujftcego,
podnoszenia jakoki edukacji matematycznej, wzmacnianie kompetencji
wychowawczych.
Plan grodkow na dofinansowanie w roku 2018r. form doskonalenia zawodowego
nauczycieli podleglych szkol i placowek oSwiatowych wynosi 91.717z1.
Projekt uchwaly stanowi zalftcznik nr 5 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie przekazany do konsultacji zwiqzkow zawodowych
nauczycieli dziala4cych na terenie powiatu pultuskiego.
•

6. Zatwierdzenie porozumienia z powiatami: gostynitiskim, pionskim,
wyszkowskim, iurominskim w sprawie powierzenia zadari z zakresu
edukacji publicznej polegajqcych na przeprowadzeniu zajee
teoretycznych przedmiotow zawodowych dla uczniow klas
wielozawodowych kierowanych przez powiat puttuski.
Zarzftd Powiatu zatwierdzil porozumienia z powiatami: gostynifiskim, plofiskim,
wyszkowskim, Zuromifiskim w sprawie powierzenia zadan z zakresu edukacji
publicznej polegajgcych na przeprowadzeniu zajee teoretycznych przedmiotow
zawodowych dla uczniow Has wielozawodowych kierowanych przez powiat
pultuski, w brzmieniu za4cznik nr 6 do protokolu.

•

7. Wniosek SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku dot. vvyraienia zgody na
prowadzenie dziatalnoki w okresie zimowych ferii szkolnych.
Zarzqd Powiatu akceptowal wniosek SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku dot.
wyra2enia zgody na prowadzenie dzialalnoSci w okresie zimowych ferii szkolnych.
Wniosek stanowi zahicznik nr 7 do protokolu.
8. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania podleglym jednostkom
informacji o ostatecznych kwotach dochodow i vvydatkow oraz
wysokoki dotacji i wptat do budietu
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwalc
nr 522/2018 w sprawie przekazania podleglym jednostkom informacji o

ostatecznych kwotach dochodow i wydatkOw oraz wysokoki dotacji i wplat do
budietu.
9. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia planu finansowego zadatt z
zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi
ustawami
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwak
nr 523/2018 w sprawie przyjcia planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzftdowej oraz innych zadan zleconych odra.nymi ustawami
10.Podjecie uchwaly w sprawie przekazania uprawnieti kierownikom
jednostek organizacyjnych powiatu do zaciqgania zobowigzati
wynikajqcych z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pultuskiego
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjftl Uchwak
nr 524/2018 w sprawie przekazania uprawnieri kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu do zaci4gania zobowkzan wynikaj4cych z wieloletniej
prognozy finansowej powiatu pultuskiego
11.Podjecie uchwaly w sprawie przekazania uprawnieti jednostkom
organizacyjnym powiatu do zaciqgania zobovvivati z tytulu umow,
kt6rych realizacja w roku budietowym i latach nastepnych jest
niezbedna dla zapewnienia cigglogci dzialania jednostki i z ktorych
wynikakce platnogci wykraczak poza rok budietowy.
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwak
nr 525/2018 w sprawie przekazania uprawnien jednostkom organizacyjnym
powiatu do zackgania zobowivan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku
bud2etowym i latach nastcpnych jest niezbqdna dla zapewnienia ciclogci dzialania
jednostki i z ktorych wynikajgce platnoki wykraczaj4,poza rok budZetowy.
12.Wniosek Pultuskiego WOPR o dofinansowanie zakupu sprzetu
specjalistycznego.
Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Pultuskiego WOPR dot. wkczenia sic
powiatu pultuskiego w projekt dot. zakupu sprzctu specjalistycznego ze grodkow
MSWiA dla Pultuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w roku
2018.

Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e zagadnienie dotyczqce warunkOw
bezpieczenstwa osOb plywa4cych, k4p4cych sic albo uprawiajacych sport lub
rekreacjc na obszarach wodnych; podmiotOw uprawnionych do wykonywania
ratownictwa wodnego, jak rOwnie2 zasad finansowania ich dzialalnoki okreglajg
przepisy ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczefistwie os6b przebywajacych na
obszarach wodnych. Jednym z podmiotOw uprawnionych do wykonywania
ratownictwa wodnego mote bye stowarzyszenie — Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe. WgrOd irOdel moZliwych przychodow WOPR, ustawa o
bezpieczenstwie osOb przebywajacych na obszarach wodnych wymienia take
dotacje z budZetu jednostek samorzqdu terytorialnego. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ww.
•

ustawy — jednostki samorzqdowe, na terenie ktOrych wykonywane jest ratownictwo
wodne mos, udzielae dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania
ratownictwa wodnego na realizacjc zadan z zakresu ratownictwa wodnego oraz na
organizowanie i prowadzenie szkolefi ratownikOw wodnych w zakresie ratownictwa
wodnego. Dotacje to moga, bye wykorzystane na utrzymanie gotowoki ratowniczej,
prowadzenie dzialafi ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkolen
ratownikOw wodnych oraz psOw ratowniczych i ich przewodnikOw, utrzymanie
gotowoSci operacyjnej sprzctu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji
wypadkow. Dotacje mos, bye udzielane przez jednostki samorz4du terytorialnego
z pominicciem otwartego konkursu ofert (art. 22 ust. 5 ww. ustawy) czyli

•

dotyczacych tej kwestii przepisOw ustawy o dzialalnoki po2ytku publicznego i o
wolontariacie. Stosownie do art. 22 ust. 7 ustawy — odstcpujqc od wskazanego trybu
organ jednostki samorz4dowej ma obowivek oglosie zasady postcpowania w
sprawach o udzielenie dotacji, przy czym do tego postcpowania stosuje sic
odpowiednio przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki
po4tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.). Przez
ogloszenie zasad nalezy rozumiee okreglenie ogolnych regul okregla4cych sytuacjc
podmiotOw ubiega4cych sic o dotacjc na omawiane zadanie w procedurze
poprzedza4cej zawarcie umowy w sprawie zlecenia zadania i udzielenia dotacji.
Materia to rozstrzyga, 2e organem wlagciwym do podjccia stosownej uchwaly
bcdzie organ stanow4cy jednostki samorzadu terytorialnego. Uchwala zawierajgca

przepisy prawa miejscowego podlegaC bOzie publikacji w wojewodzkim dzienniku
urzcdowym.
Poza tym nalezy zwrocie uwagc na dzialania wladz powiatu majace na celu
zapewnienie bezpieczeristwa obywateli, tj.: w latach 2015-2017 wydatkowano grodki
finansowe na przebudowq drog powiatowych w celu poprawy bezpieczens twa
podr62u4cych (przebudowano ok. 40 km drog, o kcznej wartoki ok. 17 min z1),
poprawc stanu budynkow placOwek ogwiatowych, na 14czr4 wartoge ok. 4,3 min zi,
przekazane 1 min zi na zakup dzialki pod budoNw nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pultusku. Ponadto Rada Powiatu w Pultusku na Sesji w dniu
20 grudnia 2017r. podjOa uchwak bud2etow4 na 2018r., w ktorej okreglila zadania
•

inwestycyjne, przeznaczajgc ok. 20 min zi na przebudowg drog powiatowych w celu
poprawy bezpieczenstwa podredu4cych. Poza tym bardzo wa2n4 i

sprawl., jest

zapewnienie osobom korzystajqcym z komunikacji publicznej o zasicgu
ponadgimnnym (szczegolnie mlodziezy szklonej) odpowiednich warunkow
oczekiwania na poNczenia autobusowe. Dlatego tee podejmowane

dzialania

majace na celu rozwiazanie tej sprawy, ktora rownie2 bOzie wi4zala sib z
poniesieniem kolejnych nakladow finansowych.
Zarzqd Powiatu maj4c na wzglOzie sytuacj finansow4 budzetu powiatu
postanowil, 2e rozwazy mo2liwok wlqczenia siq samorz4du powiatowego w roku
2019 w projekt przedstawiony przez Pultuskie WOPR.
Wniosek WOPR stanowi zaIacznik nr 8 do protokolu.
13.Sprawa przebudowy ul. Stare Miasto w Pultusku
Zarzqd Powiatu podje decyzjq o samodzielnej realizacji inwestycji pn.
„Przebudowa ulicy Stare Miasto w Pultusku". Za przygotowanie zadania do
realizacji (tj. opracowanie dokumentacji projektowej, okreglenie nakladow)
odpowiedzialny jest Zarzad Drog Powiatowych w Pultusku
Wstwnie planowano realizacjc ww. zadania w ramach porozumienia z Gmin4.
Pultusk.
14.Przyjecie protokotu posiedzenia Zarz4du w dniu 27 i 28 grudnia 2017r.
Zarz4d powiatu przyje protokoly posiedzenia Zarz4du w dniu 27 i 28 grudnia
2017r.

15. Wolne wnioski.
Zarzad Powiatu przyjal informacjQ nt. moZliwogci ziozenia wniosku przez
Powiatowy Urzad Pracy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja os6b
mlodych pozostajacych bez pracy w powiecie pultuskim" w ramach naboru
Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Nab6r wnioskow trwa do 16 stycznia 2018r. Realizacja projektu: do 31 grudnia
2019r. Wartok projektu: 4.870.089,08z1, tj. w roku 2018 — 2.580.759,93z1, w roku
2019 — 2.289.329,15z1.
Celem projektu jest zwickszenie mo2liwogci zatrudnienia os6b mlodych poniZej 30
roku Zycia pozostajacych bez pracy w powiecie pultuskim. Projekt zaklada objQcie
wsparciem 434 osoby bezrobotne, w tym z niepelnosprawnogciami, zarejestrowane
w Powiatowym Urzqdzie Pracy w Pultusku, dla kthrych ustalono I lub II profil
pomocy. Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pogrednictwo pracy, prace
interwencyjne, jednorazowe grodki na podjccie dzialalnoki gospodarczej,
szkolenia, state.
Zarzad Powiatu podjal naskpujace uchwaly w powy2szej sprawie:
1) Uchwak nr 526/2018 w sprawie wyrazenia zgody na zlo2enie wniosku o
dofinansowanie oraz realizacj projektu pn. Aktywizacja os6b mlodych
pozostajacych bez pracy w powiecie pultuskim"
•

2) Uchwak nr 257/2018 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do reali7acji
projektu pn.: Aktywizacja os6b mlodych pozostajacych bez pracy w powiecie
pultuskim". Pelnomocnictwa udzielono Dyrektorowi Powiatowego UrzQdu
Pracy p. W. Chrzanowskiemu
3) Uchwak nr 258/2018 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do reali7acji
projektu pn.: Aktywizacja os6b mlodych pozostajacych bez pracy w powiecie
pultuskim". Pelnomocnictwa udzielono Zastcpy Dyrektora Powiatowego
UrzOu Pracy p. A. Lojek.
Na tym protokol zakoliczono.

Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.30
Protokolowala:
B. Przybylowska
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