ProtokM Nr
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 31 stycznia 2018r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia zalftczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.15
1. Wniosek ZDP o wprowadzenie zmian w zadaniach inwestycyjnych dot.
przebudowy dr6g planowanych do realziacji 2018r.
•

Dyrektor Zarzftclu Drog Powiatowych p. W. Kaczmarczyk poinformowal, ze zostal
rozstrzygnicty przetarg na przebudowc drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk —
GAsocin — Ciechanow na odc. Bylice — Klukowo. W postcpowaniu wybrana zostala
oferta nr 4 zloZona przez: DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk KACICE 76, 06-100
Pultusk. Cena brutto wybranej oferty 3.939.393,93 zi brutto.
Szacunkowy koszt nadzoru inwestorskiego ok. 40.000z1.
Wobec powyszego wartok zadania wynosi 3.979.394z1 Srodki wlasne, jakie pozostaly
po przeprowadzonym przetargu, to 294.182z1
Nastcpnie Dyrektor poinformowal, 2e zadanie dot. przebudowy drogi powiatowej na
odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare, planowane jest do realizacji przy
dofinansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia DrOg Lokalnych o istotnym
znaczeniu dla rozwoju spoleczno-gospodarczego regionu. W dniu 9 stycznia 2018r.
Zarz44 Wojew6clztwa Mazowieckiego podje uchwalc nr 111/307/18, w ktOrej
dokonal zmiany Regulaminu naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach ww.
instrumentu, dotycz4 one m.in.:
- podzialu kwoty dotacji (dofinansowania zadania) na dwie transze, z kt6rych pierwsza
zostanie wyplacona w 2018r. po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, natomiast
druga - na wniosek beneficjenta, nie wczegniej niz po dniu 1 stycznia 2019r. oraz po
pozytywnej weryfikacji rozliczenia pierwszej transzy dotacji
- zmiany nieprzekraczalnego terminu zakonczenia realizacji projektu z 31 grudnia 2018r.
na 30 czerwca 2019r.

- dodania nieprzekraczalnego terminu rozliczenia otrzymanej drugiej transzy dotacji
celowej, w tym zwrotu niewykorzystane czcgci dotacji — 31 sierpnia 2019r.
Wobec powyzszego Zarzqd Powiatu postanowil wystvie do Rady Powiatu o wyraenie
zgody na realizacjc zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk —
Skorznice — Gasiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare" — jako
inwestycji dwuletniej, tj.:
- rok 2018 — 3.500.00z1 (tj. 2.100.000zl - Urzad Marszalkowski, 500.000z1 — Gmina
Pultusk, 900.000z1 — wklad wiasny powiatu)
- rok 2019 — 3.500.000zI (tj. 2.100.000 — Urz41 Marszalkowski , 1.400.000z1 — wklad
wlasny powiatu).
Majac na wzglcdzie wyzej przedstawiont, konstrukcjc finansowania zadan
inwestycyjnych, Zarzad Powiatu postanowil wystvie do Rady Powiatu o akceptacjc
zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjcte wieloletniq prognozq
finansowa, w zakresie irodel finansowania realizacji zadania przebudowy drogi na odc.
Szyszki — Zebry Falbogi (ww. droga the otrzymala dofinansowania w ramach tzw.
schetynowki).
Laczne naklady na realizacjc zadania the ulegna zmianie i wynos4 — 4.320.000zI, w tym
dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej Gminy Gzy — 400.000z1, grodki powiatu —
3.820.000z1.
•

Zarz4d Powiatu postanowil, ie w momencie ogloszenia naboru wnioskOw o
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 —
2020, zostanie ziozony wniosek o dofinansowanie dot. przebudowy ww. drogi. Zgodnie
z dotychczas obowiqzuj4.cym Regulaminem naboru wnioskow, istniala moiliwoge
refundacji poniesionych nakladow na inwestycje.
Zarzqd Powiatu maj4c na wzglcdzie moiliwoge ubiegania sic o grodki zewnctrzne na
przebudowc drOg powiatowych w 2019r. wstcpnie ustalil, ze zostanie opracowany
projekt na przebudowc drog na odc. :
- Obryte — Grodek Nowy wraz z chodnikami
- Kacice — Pokrzywnica od ul .Warszawskiej

Radna H. Banach zwrocila sic do Dyrektora Zarz4du Drog Powiatowych o
oznakowanie drogi powiatowej na odc. Strzegocin — Chmielewo.
Radny Krzysztof Pienkos zwrocil sic z wnioskiem o zmianc organizacji ruchu przy ZSZ
im. J. Ruszkowskiego w Pultusku — sprawa dot. wykonania lewoskrctu i zwickszenia
miejsc parkingowych przy szkole. Poza tym Radny zapytal o sprawc wysepki w m.
Murowanka, ktora stwarza niebezpieczenstwo dla podrolujqcych.
Dyrektor Zarzadu DrOg Powiatowych poinformowal, ze azyl wraz z aktywnym
oznakowaniem w m. Murowanka zostal wprowadzony w ramach przebudowy drogi w
roku 2015. Ze wzglcdu na 7-letni okres rckojmi oraz fakt, ze realizacja zadania byla
dofinansowana z Mazowieckiego Urzcdu Wojewodzkiego koniecznym, jest utrzymanie
•

kompletnego zadania przez ww. czas dla organu kontroluj4cego wykorzystanie
dofinansowania. Po tym okresie rozwaiona zostanie zasadnok pozostawienia
oznakowania b4di zmiany w istniejacej organizacji ruchu.
Zarzftd Powiatu zwrocil sic do Dyrektora Zarz4du Drog Powiatowych o przygotowanie
informacji o potrzebach w zakresie biecych napraw drog powiatowych i ich
oznakowaniu.
2. Podjecie uchwaly w sprawie zwickszenia nakladow na budynek SOSW
im. A. Karlowicz w Pultusku przy ul. Tysiqclecia 12
Zarzqd Powiatu podjaj uchwalc nr 535/2018 w sprawie zwickszenia nakiadow na
budynek SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku przy ul. Tysiqclecia 12.

•

Zarzftd przyje do ewidencji Starostwa Powiatowego w Pultusku powickszonq
w wyniku termomodernizacji wartoge budynku Specjalnego Ogrodka SzkolnoWychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku przy ulicy Tysiqclecia 12
(dokument ksicgowy OT). Tettnomodernizacja budynku zostala wykonana w ramach
projektu pn. „Termomodernizacja budynkow uiytecznogci publicznej Powiatu
Pultuskiego", Dzialanie 4.2. Efektywnok energetyczna wspOlfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 20142020. WartogC prac termomodernizacyjnych dotycz4cych budynku, wynosi
1 465 422,00 zlotych.
3. Podjecie uchwaly w sprawie zwickszenia naldadow na budynek ZSZ im.
J. Ruszkowskiego w Pultusku przy ul. Tysiqclecia 12

Zarz4d Powiatu podjaI uchwee nr 536/2018 w sprawie zwkkszenia nakiadow na
budynek ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku przy ul. Tys4clecia 12
Zarz4d przyje do ewidencji Starostwa Powiatowego w Pultusku powkkszon4 w
wyniku termomodernizacji wartok budynku Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana
Ruszkowskiego w Pultusku przy ulicy Tys4clecia 12 (dokument kskgowy 01).
Termomodernizacja budynku zostala wykonana w ramach projektu pn.
„Termomodernizacja budynkow uiytecznoki publicznej Powiatu Pultuskiego",
Dzialanie 4.2. Efektywnok energetyczna wspolfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartok
prac termomodernizacyjnych dotycza_cych budynku wynosi 2 044 752,00 zlotych.
•

4. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania tablicy pamiqtkowej do SOSW
im. A. Karlowicz w pultusku przy ul. Tysiqclecia 12.
Zarzqd Podjecie podje uchwak Nr 537/2018 w sprawie przekazania tablicy
pamigkowej do SOSW im. A. Karlowicz w pultusku przy ul. Tysi4clecia 12.
Zarz4d przyjaI do ewidencji Starostwa Powiatowego w Pultusku tablicq pamigkow4
wykonan4 w wyniku termomodernizacji budynku Specjalnego Ogrodka SzkolnoWychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku przy ulicy Tys*lecia 12 ( dokument
ksicgowy OT ). Tablica pamigkowa zostala wykonana w ramach projektu pn. „
Termomodernizacja budynkow uZytecznogci publicznej Powiatu Pultuskiego",
Dzialanie 4.2. Efektywnok energetyczna wspOlfinansowanego z Regionalnego

•

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartok
tablicy pamigkowej wynosi 73,80 zlotych.
5. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania tablicy pamiltkowej do ZSZ im.
J. Ruszkowskiego w Pultusku przy ul. Tysiqclecia 12.
Zarzqd Podkcie podje uchwee Nr 538/2018 w sprawie przekazania tablicy
pamifttkowej do ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku przy ul. Tysiqclecia 12.
Zarzqd przyje do ewidencji Starostwa Powiatowego w Pultusku wartok tablicy
pamigkowej wykonanej w wyniku termomodernizacji budynku Zespolu Szkol
Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku przy ulicy Tysiqclecia 12 ( dokument
kskgo-wy OT ).Tablica pamigkowa zostala wykonana w ramach projektu pn. „
Termomodernizacja budynkow uZytecznoki publicznej Powiatu Pultuskiego",

Dziakanie 4.2. Efektywnosc energetyczna wspOlfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wartoge tablicy pamiatkowej wynosi 73,80 zlotych.
6. Podjecie uchwaly w sprawie przekazanie w uiytkowanie zakupionego
wyposaienia oraz materiatow dydaktycznych szkolom uczestniczqcym w
projekcie „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno —
zawodowego w powiecie pultuskim".
Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 539/2018 w sprawie przekazanie w uiytkowanie
zakupionego wyposaienia oraz materialow dydaktycznych szkolom uczestniczacym w
projekcie „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie
pultuskim" Os priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Dzialania 10.3
•

Doskonalenie zawodowe Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniOw RPO
WM na lata 2014- 2020.
7. Decyzja w sprawie zioienia wniosku do Samorz4du Wojewodztwa
Mazowieckiego na wydarzenie spoleczno — kulturalne pn. „Drogi do
Wydarzenie spoleczno-kulturalne pod nazwq:
Zarzqd Powiatu postanowil o zioleniu wniosku do Samorzqdu Wojewodztwa
Mazowieckiego o dofinansowanie wydarzenia spoleczno — kulturalne pn. „Droga do
niepodleglej — miejsca pamiqci na terenie powiatu pultuskiego"
Zakladane wydarzenia to m.in:

•

1) Opracowanie i wydanie albumu pt. „Drogi do niepodleglej — miejsca pamigci na
terenie powiatu pultuskiego" (zdjqcia, tekst naukowy, naklad 1000 egzemplarzy)
2) Koncert patriotyczny w Akademii Humanistycznej pn. „I przyszla wolnogC..." w
wykonaniu profesjonalnych muzykow, solist6w, konferansjera
Lqczne koszty wydarzania brutto 43 000,00 z1
Wartoge dofinansowania 50% - 21 500,00 zi (dofinansowanie ze grodkow Samorzqdu
Wojewodztwa Mazowieckiego).
Termin realizacji wydarzenia: 28 wrzegnia 2018.
8. Informacja nt. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu
ERASMUS+.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodc na ziolenie wniosku o dofinansowanie projektu w
ramach programu ERASMUS +.

Bezpogredni cel projektu:
• zwiaszenie umiejqtnogci i kompetencji zawodowych, jqzykowych oraz
kulturowych uczniow z Technikum Nr 1 w Zespole Szkol Zawodowych im. J.
Ruszkowskiego w Pultusku oraz uczniow z Technikum Nr 2 w Zespole Szkol im.
B. Prusa w Pultusku poprzez umo2liwienie im

udzialu w zagranicznych

praktykach i staiach zawodowych;
• zwiaszenie umiejctnogci i kompetencji zawodowych, jqzykowych oraz
kulturowych nauczycieli z Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w
Pultusku oraz nauczycieli z Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku.
Liczba uczestnikow:
•

• 65 uczniow (informatycy, ekonomiki, logistycy, gastronomowie, organizacja
reklamy, fryzjerzy);
• 23 nauczycieli (ekonomiki, informatycy, logistycy, elektronicy, gastronomowie,
nauczyciele jqzyka obcego zawodowego).
Planowane glowne dzialania:
• przygotowanie pedagogiczne, jqzykowe i kulturowe.
• 4-tygodniowe praktyki zawodowe oraz 2-tygodniowe stake zawodowe dla
uczniow.
• 2-tygodniowe szkolenie w szkolach zawodowych dla nauczycieli

•

Kraje goszczace: Portugalia, Wlochy. Okres realizacji projektu: 12 miesiqcy (wrzesieti
2018 — sierpieti. 2019)
Wnioskowana kwota dofinansowania projektu: 209 381,00 Euro. Wklad wiasny: 0,00z1.
9. Podjecie uchwaly w sprawie planu Arodkow na dofinansowaniew roku
2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podlegtych szkof i
placowek oiwiatowych,
Zarzqd Powiatu po zapoznaniu siq z pozytywnymi opiniami zwivkow zawodowych,
podje uchwalq nr 540/2018 w sprawie planu grodkow na dofinansowanie w roku 2018
form doskonalenia zawodowego nauczycieli podleglych szkol i placowek ogwiatowych.
10.Zatwierdzenie kalendarza zawodow sportowych w II semestrze roku
szkolnego 2017/2018 oraz przewidywane koszty ich organizacji.

Zarzftd Powiatu zatwierdzil kalendarz zawodow sportowych w II semestrze roku
szkolnego 2017/2018 oraz przewidywane koszty ich organizacji w brzmieniu za4cznika
nr 3 do protokolu.
Zarzftd przyjaI wniosek Dyrektora Wydzialu Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu, ze
przedstawione terminy, miejsca i koordynatorzy

oraz wysokoge grodkow

przewidzianych na organizacjq poszczegolnych imprez mote ulec zmianie/przesuniciu
w ramach zatwierdzonej kwoty.
11. Wniosek DPS w Obrytem dot. wyraiania zgody na nieoplatne
przekazanie samochodu z przeznaczeniem do przewozu os6b
niepelnosprawnych na rzecz DPS w Pultusku.
•

Zarzqd Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w
Obrytem o wyraZenie zgody na nieodplatne przekazanie skladnika majgku trwalego —
samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter przeznaczonego do przewozu
osob niepelnosprawnych(2005r.) na rzecz Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku.
Wniosek stanowi zalqcznik do protokolu.
Zarzftd Powiatu, d#alajqc na podstawie uchway Nr 572/2014 Zar*u Powiatu w Pultusku
dnia 13 paV#ernika 2014r. w sprawie Regulaminu gospodarowania skladnikami majeltku
ruchomego po2viatu, wyrazil zgok na powyZsze dzialanie.
Sprawq przedstawila Dyrektor Wydzialu Organizacji i Nadzoru.
12. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pultusku o dofinansowania

•

zakupu pojazdu osobowego typu SUV dla potrzeb KPP.
Zarzqd Powiatu zapoznal sib z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w
Pultusku dot. dofinansowania zakupu pojazdu sluZbowego osobowego typu SUV dla
potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pultusku.
Wniosek stanowi zahicznik nr 4 do protokolu.
Zarzad majac na wzglcdzie uchwalony budget powiatu na 2018r. i ustalone wydatki
bie24ce oraz zadania inwestycyjne uznal, ze nie ma mo2liwogci pozytywnego
rozpatrzenia wniosku.
13. Wniosek MCKiS dot. ufundowani nagrod w konkursie recytatorskim
„Warszawska Syrenka"

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Miejskiego Centrum
Kultury i Sztuki dot. wyraZenia zgody na ufundowanie nagrod dla laureatow eliminacji
do 41. edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka".
Zarz41Powiatu na zakup nagrod przeznaczyl 300 zI.
Wniosek stanowi zalftcznik nr 5 do protokolu.
14. Wniosek Zwiqzku Harcerstwa Polskiego o ufundowanie nagr6d
- podjecie uchwaly w sprawie wyraienie zgody na uiywanie herbu.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Zwigzku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Plonsk o ufundowanie nagrod dla uczestnikOw rajdu, ktOry odbedzie sie w
dniach 16 — 18 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej w Swierczach.
Zarzqd Powiatu na zakup nagrOd przeznaczyl 500 zI.
•

Wniosek stanowi zakcznik nr 6 do protokolu.
15. Sprawa zwolania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o
samorzgdzie powiatowym.
Zarzqd Powiatu postanowil zwroci6 sic do Przewodniczqcego Rady z wnioskiem o
zwolanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorzadzie powiatowym.
Por4dek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.
2. Przedstawienie porzgdku Sesji.

•

3. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pultuskiego.
4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu Pultuskiego
na rok 2018 Nr )(XXVI /218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20
grudnia 2017r.
5. Wnioski i ogwiadczenia radnych.
- wydelegowanie dwoch radnych do Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku.
6. Zamkniccie Sesji.
Projeko uchwa/ stanowilaigcnik nr 7 do protokolu
16.Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzqdu w dniu 16 i 23 stycznia 2018r.
Zarzqd po-wiatu przyje protokOl posiedzenia Zarz4du w dniu 16 i 23 stycznia
2018r.
17.Wolne wnioski.

1) Zarzad Powiatu zapoznal siq z informacja nt. obchodOw 25 - lecia istnienia
Ochotniczej Stray Po2amej w Chmielewie
2) Zarzad Powiatu akceptowal porozumienie dot. reali7acji porozumienia z tytulu
gwarancji i rckojmi wynikajacych z umow zawartych w ramach zadania
rozbudowa i przebudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pultusku wraz
ze zmiana, sposobu uiytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy ..." w
brzmieniu zalacznika nr 8 do protokolu.
3) Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek SOSW w Pultusku o
ponowne rozpatrzenie progby dot. przeprowadzenia remontu korytarza w
dawnej czqgci warsztatowej budynku. Niezbqdne grodki finansowe w kwocie
53.220z1 zostana zabezpieczone w uchwale Zarzadu Powiatu w sprawie zmian w
•

uchwale budZetowe Powiatu Pultuskiego na 2018r. , ktora zostanie
przygotowana na posiedzeniu w dn. 2 lutego 2018r.
4) Starosta Pultuski poinformowal, ze prowadzone s4 rozmowy z Burmistrzem
Pultuska nt. rozwkzania problemu zapewnienia osobom korzystajacym z
komunikacji publicznej o zasiQgu ponadgimnnym (szczegolnie mlodzieZy
szkolnej) odpowiednich warunkOw oczekiwania na polaczenia autobusowe.
Obecnie rozwaiana jest sprawa budowy budynku dworca na dzialce gminnej
polo2onej naprzeciwko Powiatowego Ur4du Pracy.
Zarzad przyjal informacj.

•

5) Zarzad Powiatu zatwierdzil aneks nr 4 do organizacji LO im. P. Skargi w
Pultusku w brzmieniu zalacznika nr 9 do protokolu.
Nowego podzialu godzin dokonano ze wzglqdu na:
- udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi jQzyka angielskiego i
przydzielenia jej godzin innym nauczycielom
- kontynuacj indywidualnego nauczania uczennicy kiasy IIC i III B

Na tym protok61 zakoriczono.

•
Godzina zakoriczenia posiedzenia — 9.30

Protokolowala:
B. Przybylowska
Podpisy czlonkow Zarz

•

Powiatu:

1. Jan Zalewski
2.

Beata Joiwiak

3.

Halina Zofia Banach

4.

Malgorzata Kozlowska

5.

Krzysztof Janusz Pierikos

wiciabc,
d

