ProtokM nr./.f.V.1./2018
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 14 lutego 2018r.
1. Lista obecnoki i porzftdek posiedzenia stanowi4 zalaczniki nr 1 i nr 2 do
nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczOo sib godz. 8.15

•

Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Starosty Puituski dot.
uzupeinienie porzOku obrad o pkt 7a) Sprawa budowy pocekalni autobusowej
Pultusku na kalce pry, ul. L Dasuhskiego i ul. Now, Rynek
1. Informacja nt. sprawozdania z efektow pracy Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastepczej za 2017r.
Zarzqd Powiatu przyje informacjc nt. sprawozdania z efektOw pracy
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastcpczej za 2017r w brzemieniu zakcznika nr
3 do protokolu. Sprawozdanie zostanie skierowany na posiedzenia komisji i sesje
Rady Powiatu.
2. Informacja nt. organizacji Powiatowego Forum Edukacyjnego.
Zarzad Powiatu zapoznal sig informacja,, przedstawiona., przez Dyrektora
Wydzialu Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu nt. organizacji „Powiatowego
Forum Edukacyjnego — 2018" , ktore odbqdzie sib 15 marca 2018r. w Akademii
Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pultusku przy ul. Daszynskiego w Pultusku.
Program uroczystoki bcdzie obejmowal, m.in.: prezentacjc celow Forum,
prezentacjq oferty edukacyjnej szkO1 ponadgimnazjalnych, zwiedzanie stoisk
wystawienniczych szkol.
Koszty zwiazane z organizac4 Forum:

- wynajem sali w AH im. A. Gieysztora w Pultusku - 1.500z1
- wykonanie baneru z napisem „Po-wiatowe Forum Edukacyjne - Pultusk 2018"300z1
Zarzad Powiatu przyjal informacjc oraz postanowil o zabezpieczeniu grodkOw
finansowych na wynajem sali i wykonanie baneru.
3. Informacja o planowanym zakresie rekrutacji do podleglych szkol
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.
Zarzad Powiatu zatwierdzil planowany zakres rekrutacji do podleglych szkOl
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, w brzmieniu zalftcznik nr 4 do
protokolu.
•

4. Wniosek Zwiqzku Nauczycielstwa Polskiego Oddzialowa Sekcja
Emerytow i Rencistow o dofinansowanie autokaru na wyjazd
wypoczynkowo — rehabilitacyjny
Zarzad Powiatu zapoznal sib z wnioskiem Przewodniczacej Oddzialowej Sekcji
Emery-tow i RencistOw Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego dot. dofinansowania
transportu czlonkOw Zw-iazku na wyjazd wypoczynkowo-rehabilitacyjny do
Krynicy Morskiej w czerwcu 2018r.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek przeznaczajac na ten cel
1.00021.

•

Wniosek stanowi zalacznik nr 5 do protokolu.
5. Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na uiywanie herbu
powiatu pultuskiego.
Zarzad Powiatu podjal uchwak nr 546/2018 w sprawie wyra2enia zgody na
uZywanie herbu powiatu pultuskiego
Zgoda zostala wyraZona dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego ul.
Juliusza Lea 202a, 30-133 Krakow na umieszczenie herbu Powiatu Pultuskiego
na materialach promocyjno-informacyjnych zwiazanych z
Stowarzyszenia w zwiazku z prowadzeniem nieodplatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Pultuskiego.

6. Wniosek Puttuskiej Biblioteki Publicznej dot. udostepnienia
pomieszczen w budynku przy ul. 3-go Maja 20 (na czas remontu
Biblioteki)
W zwiftzku z prowadzonymi w budynku Pultuskiej Biblioteki Publicznej im. J.
Lelewela pracami remontowymi, Dyrektor Biblioteki p. B. Potyraj zwrocila sic z
progb4, o uZyczenie dwoch pomieszczen na czas trwania remontu w budynku
przy ul. 3-go Maja 20. Pomieszczenia to zostanft przeznaczenie dla ksicgowoki
i dzialu regionalnego. Wniosek stanowi za4cznik nr 6 do protokolu.
Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Biblioteki.
7. Wniosek Pultuskiego Klubu Honorowych Dawcow Krwi PCPK dot.
•

w/qczenia sic w prace „Komitetu do spraw nadania sztandaru Klubowi
Honorowych Dawcow Krwi".
Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Pultuskiego Klubu Honorowych
Dawcow Krwi PCPK dot. wkczenia sic w prace „Komitetu do spraw nadania
sztandaru Klubowi Honorowych Dawcow Krwi" i dofinansowanie zakupu
sztandaru. Wniosek stanowi zakcznik nr 7 do protokolu.
Zarzad Powiatu, ze wzglcdu na brak podstaw prawnych, nie ma moAiwoki
pozytywnego zaopiniowania wniosku.
Czionkowie Zarzftdu indywidualnie podejm4, decyzjc o wiftczeniu sic ww.
inicj a tywc.

•

7a) Sprawa budowy poczekalni autobusowej w Pultusku na dzialce przy
ul. I. Daszyriskiego i ul. Nowy Rynek
Nawivujgc do rozmow i korespondencji prowadzonej z Gminq, Pultusk w
sprawie zapewnienia osobom korzystajacym z komunikacji publicznej o zasiegu
ponadgimnnym, odpowiednich warunkow oczekiwania na poiqczenia
autobusowe oraz roZnych projektow wspolnej budowy dworca,
Zarzad Powiatu postanowil wystviC do Gminy Pultusk z propozycj4;

- budowy przez Powiat Pultuski poczekalni autobusowej wraz z zatoczlq
(przejazdem) na gruncie Gminy Pultusk, tj. dzialce polozonej w obrqbie 20
miasta Pultuska przy ul. I. Daszynskiego i ul. Nowy Rynek
- rozwa2enia moZliwogci przekazania na rzecz Powiatu, w formie darowizny
gruntu, o ktorym mowa wy2ej.
W przypadku pozyskania gruntu od Gminy Pultusk, Powiat Pultuski zleci
wykonanie dokumentacji technicznej oraz przystvi do reali7acji zadania.
W tej czqgci posiedzenia uczestniczyli: Dyrektor Wydzialu Budownictwa i
Architektury, Dyrektor Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami, Dyrektor
Wydzialu Organizacji i Nadzoru.
•

8. Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzidu Powiatu w dn. 31 stycznia, 2,
7 i 8 lutego 2018r.
Zarz4d Powiatu przyje protokoly posiedzenia Zarz4du Powiatu w dn. 31
stycznia, 2, 7 i 8 lutego 2018r.
9. Wolne wnioski
1) Zarzad Powiatu zapoznal sig z pisemna, informacjg, Dyrektora
rodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku nt. organizacji
uroczystoki otwarcie nowej siedziby Domu — 19 lutego 2018r., z
udzialem przedstawicieli wladz centralnych i wojewOdzkich, sejmiku
wojewodztwa mazowieckiego, samorz4clow gminnych i powiatowego,

•

ogrodkOw pomocy spolecznej, organizacji pozarzadowych i pultuskich
parafii. Glownym celem uroczystoki bqdzie promocja zadati powiatu z
zakresu pomocy spolecznej, m.in.: ro2nych form wsparcia osa
niepelnosprawnych, zabezpieczenia ich potrzeb opiekuticzych,
spolecznych, itp.
Z tej okazji Zarz4d Powiatu postanowil przeznaczye 3000z1 na
sfinansowanie poczcstunku dla uczestnikow uroczystoki.
Wniosek Dyrektora stanowi zakcznik nr 8 do protokolu.

2) Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Przewodniczacej Zarzadu
Oddzialu Rejonowego w Pultusku Polskiego Zwiazku Emerytow
RencistOw i Inwalidow dot. udzielenia wsparcia finansowego na zadania
okreglone w pigmie, ktOre stanowi zalacznik nr 9 do protokolu. Zarzad
Powiatu postanowil o przeznaczeniu 1.000zI na pokrycie kosztow
transportu czlonkOw Zwiazku na organizowane wyjazdy.
3) Zarzad Powiatu przyjal inforrnacjc Starosty nt.:
- rozstrzygnictego przetarg na „Przebudowc drogi powiatowej nr 3429W
KozlOwka — Borza Strumiany — Ostaszewo w m. Gzy". Wybrana zostala
oferta nr 2 zloona przez: Przedsicbiorstwo Budowy i Utrzymania DrOg
Sp. z o.o. ul. Brokowska37,07-300 Ostrow Mazowiecka. Cena brutto
wybranej oferty wynosi: 998.802,72 zl brutto.
- ogloszonego przetargu na przebudowe drogi powiatowej Nr 1242W
Ojrzen — Gasocin — Lady Krajcczyno odc. Szyszki — Zebry Falbogi .
Termin skladania ofert 28 lutego 2018r.
4) W zwiazku z pracami budowlanymi planowanymi w Zespole SzkOl im. B.
Prusa w Pultusku (budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego)
Dyrektor szkoly zwrOcila sic z wnioskiem o wyraZenie zgody na usuniccie
12 sztuk drzew w tym: 1 sztuki drzewa czteropniowego gatunku cis
pospolity, 4 sztuk drzew gatunku gwierk pospolity, 1 sztuki drzewa
gatunku kasztanowiec zwyczajny i 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna
z nieruchomoki numer 111/4, obrcb 14 miasta Pultusk.
Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek, ktOry stanowi zalacznik
nr 10 do protokolu.
5) Sekretarz Powiatu na progbc Starosty Pultuskiego przedstawila sprawe
„budowy ladowiska" , ktOta od kilku miesiccy zainteresowany jest p. Z.
Lachowski
Informacja stanowi zalacznik nr 11 do protokolu

Na tym protokol zakonczono.
Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.30

Protokolowala:
B. Przybylowska

•
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