Protoka nr

g 0/2018

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Puttusku
w dniu 8 lutego 2018r.
1. Lista obecnoki i porzqdek posiedzenia stanowift zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 15.15

1. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Puttusku
Zarzqd Powiatu podj0 uchwalc nr 545/2018 w sprawie zmiany Regulaminu

410

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pultusku
2. Zadania Powiatu zrealizowane przy udziale finansowym Gminy Puttusk w
latach 2014-2017 oraz zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018r.
Zarzqd Powiatu omOwil zadania zrealizowane przy udziale finansowym Gminy Pultusk w
latach 2014-2017, do ktorych nale2q m.in.:
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowoki BialowieZa wraz z rozbudowq mostu,
- budowa mostu w miejscowoki Glodowo wraz z przebudowq drogi powiatowej na odc.
Glodowo — Przemiarowo,
- przekazanie, zarowno przez samorzqd powiatowy jak i gminny, grodkow finansowych na
zakup gruntu pod budowe siedziby Komendy Powiatowej Policji.
Ponadto Zarzqd Powiatu zwrOcil uwage na zadania realizowane b4di planowane do
realizacji w roku 2018, ktore w ramach dobrej wspolpracy, byly uzgodnione z Burmistrzem
Pultuska i uzyskaly akceptacjc organOw stanowiqcych samorz4dow:
- Kompleksowa _poprawa warunkow komunikagi pie.J7ej i rowerowy. w Pultusku przezprcebudowc ulic,
jako elementu gospodarki niskoemisyjny* w subregionie ciechanowskim". Zadanie wsp6Ifinansowane
jest ze grodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
2014-2020. Nale2y podkregliC, ze jest to projekt, ktorego liderem jest Gmina Pultusk.
- kolejne zadania to:
a) „Przebudowa drogi powiatowg. nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skonznice — Ggsiorowo na odc.
Pultusk ul. Mickiewit7a — Lipniki Stare";
b) „Budowa systemu wczesnego ostt7egania i alarmowania powiatu pultuskiego - zape2vnienie
przekauwania sygnalow dtvigkowych oraz komunikatb2v glosowych dla ludnaci w ra#e nystqpienia
zagroten w obszare powiatu pultuskiego cirowno w czasie pokoju jak i zv czasie wojny",

c) realizacja projektu pn.: „Kreator karieg — rozwoj doradztwa edukagjno — zawodowego svpowiecie
pultuskim".
W powyiszych zadaniach, jako jedno ze irodel finansowania uwzgledniono pomoc
finansowa Gminy PIA-tusk.
Poza tym pozyskano dofinansowanie z budZetu samorzadu WojewOdztwa Mazowieckiego
a powiat pultuski, jako beneficjent grodkow jest zobowiazany do prawidlowej, terminowej
realizacji zadan oraz rozliczenia dotacji. Natomiast w przypadku niewywiazania sie z tego
obowiazku, Powiat jest zobligowany do zwrotu otrzymanych grodkOw.
Kolejna sprawa wymagajaca wspolpracy miedzy samorzadami dot. zapewnienia osobom
korzystajacym z komunikacji publicznej o zasiegu ponadgimnnym (szczegolnie mlodzieZy
szkolnej) odpowiednich warunkow oczekiwania na polaczenia autobusowe.
3. Wolne wnioski
1. Zarzad Powiatu odpowiadajac na zaproszenie Przewodniczacego Spolecznego
Komitetu Ziemi Pultuskiej Obchodow Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleglogci RP
wyrazil wok wspOlpracy i wlaczenia sie w Spoleczny Komitet Ziemi Pultuskiej
Obchodow Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodlegloki RP. Propozycja dzialan
realizowanych na terenie powiatu pultuskiego w ramach obchodow setnej rocznicy
odzyskania niepodleglogci RP stanowi zalftcznik nr 3 do protokolu.
2. Na Sesji Rady Powiatu w dniu 2 lutego 2018r. Radny Pan Wojciech Debski zglosil
wniosek o „przygotowanie uchwal w sprawie zmian w budiecie, ktora umozliwia
udzielenie dofinansowania pultuskiemu WOPR-owi, jak rOwnie± uchwaly, ewentualnie
pakietu uchwal, ktore umoZliwia pod wzgledem formalnym udzielenie tej dotacji"
PowyZsza sprawa byla przedmiotem posiedzenia Zarzadu w dniu 10 stycznia 2018r.
podczas omawiania wniosku Pultuskiego WOPR o dofinansowanie zakupu sprzetu
specjalistycznego. Zarzad Powiatu podtrzymal swoje stanowisko przyjete na posiedzeniu
10 stycznia 2018r., tzn. Zarzad rozwazy moiliwok wlaczenia sic samorzadu
powiatowego w roku 2019 w projekt przedstawiony przez Pultuskie WOPR.
3. Zarzad Powiatu przyjal informacjc nt. kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy
Spolecznej w Obrytem, w Oldakach i w Pultusku przez scdziego Sadu Rejonowego w
Pultusku p. I. Pienkowska, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwoki z dnia
11 padziernika 2012r. w sprawie sprawowania kontroli przyjecia i przebywania ()sob z
zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy
spolecznej oraz sposobu jej dokumentowania.
Wynik kontroli — bez zalecen pokontrolnych.

Na tym protokol zakoriczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia — A6.00
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B. Przybylowska
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