
Protokol nr.S.3./2018 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 4 kwietnia 2018r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia zakczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 15.00 

1. Sprawa udzielenia wsparcia finansowego dla WOPR na zakup sprzetu 

S specjalistycznego (samochod 4x4 do ratownictwa wodnego). 

Starosta Pultuski poinformowal, ze na dzisiejsze posiedzenie Zarz4du zaprosil Pana 

Mariusza Osicc Prezesa Pultuskiego WOPR celem omowienia sprawy zakupu 

sprzctu specjalistycznego — samochodu 4x4 do ratownictwa wodnego. Poza tym do 

rozpatrzenia jest kwestia udzielenia dofinansowania dla WOPR na ww. zakup 

inwestycyjny. Starosta udzielil glosu Prezesowi WOPR. 

M.Osica—Prezes Pultuskiego WOPR poinformowal, ze od 2009r. siedzibq WOPR 

jest budynek nad rzeka, Narew przy ul. Stare Miasto 28. W tym tez roku otrzymano 

dofinansowanie w kwocie 100.000z1 i zakupiono lodi patrolowft typu RIB Falcon 

500 z silnikiem Honda 50KW oraz podstawowy sprzct ratownictwa wodnego. Baza 

i 40 
sprzct pozwala szkolie ratownikow i prowadziC dzialania profilaktyczne oraz 

bardziej profesjonalnie wykonywae dzialania ratownictwa wodnego. 

Na poczgku patrolowano rzekc Narew na terenie gminy Pultusk, poiniej swoim 

zasicgiem objcto powiat. 

Prezes poinformowal, ze Pultuski WOPR, jeszcze pod zarzadami Wojciecha 

Blaszczyka niejednokrotnie wystcpowal z progba.  do wojtow gmin o dofinansowanie 

dzialalnoki WOPR. Niestety odpowiedi zazwyczaj byla taka sama, ze samorzady 

nie majft pienicdzy. Obecnie jest mogiwoge zakupu samochodu 4x4 do ratownictwa 

wodnego. Minister Spraw Wewnctrznych i Administracji akceptowal wniosek 

Pultuskiego WOPR i znalazl sic on na ligcie „Zestawienie sprzctu przewidzianego 

do zakupu w 2018r. ze grodkow NFOiGW w ramach Porozumienia w sprawie 



wspoldzialania w zakresie zwalczania zagroeil dla grodowiska z dnia 30 paidziernika 

2015r.". 

Calkowita wartok zakupu to ok. 200 000 z1 a przewidywane dofinansowanie to 50% 

kosztow kwalifikowanych zadania. 

Pan Prezes poinformowal, ze Pultuski WOPR nie ma moliwogci sfinansowae 

wkladu wlasnego w wysokoki 100.000z1, poniewa2 nie jest w stanie zarobiC takiej 

kwoty przez sezon, ktOry trwa od maja do wrzegnia. Zarobione pieniqdze 

przeznaczane s4, na utrzymanie bazy, mecliow itd. W ubieglym sezonie Pultuski 

WOPR zabezpieczal kqpielisko rownie2 w Makowie Mazowieckim i w Wyszkowie. 

Poza sezonem letnim pultuscy ratownicy utrzymujq gotowoge ratowniczq dyairu4c 

pod telefonem alarmowym, ktory czynny jest przez caly rok. Poza tym prowadz4, 

profilaktykc na basenie. 

Prezes poinformowal, ze dzicki podejmowanym dzialaniom, dzicki uczestnictwu w 

r(5nych konkursach dla podmiotow ratownictwa wodnego, zdobywa4 grodki 

finansowe, ktore ski przeznaczane na zakup sprzctu ratowniczego, m.in. trzech lodzi 

ratowniczych, sprzctu podrccznego, dwie 1odzie wioslowe. Pozyskano sprzct do 

nurkowania. 

Pultuskiemu WOPR brakuje sprzctu 4dowego do przemieszczania sic. Wobec 

powyzszego Prezes p. M. Osica zwrocil sic do Zarzgdu Powiatu o pozytywnie 

zaopiniowanie wniosku o udzielenie pomocy finansowej na zakup samochodu 

• 
specjalistycznego. 

Starosta Pultuski — zapytal, czy koszt zakupu samochodu to 200 tyg zl? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ze tak. Planowany jest zakup 

Toyoty Hilux albo Isusu z odpowiednim wyposa2eniem, dostosowany do cic2szego 

terenu wzd1u2 linii brzegowej Narwi. 

Starosta Pultuski- zapytal o lawetc samochodu? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ze Pultuski WOPR pozyskal 

duzo sprzctu, m.in. zaczepy do ka2dej lodzi. 

Starosta Pultuski — zapytal ilu czkonkow liczy Pultuskie WOPR 

M. Osica Prezes Pultuskiego WOPR — odpowiedzial, ze 88 osob. 

M.Kozlowska- zapytala gdzie bcdzie gara2owany nowo zakupiony samochod? 



M. Osica Prezes Pultuskiego WOPR — odpowiedzial, ze w sezonie letnim samochod 

bcdzie stacjonowal na ul. Stare Miasto 28 za brama, wjazdowa. . Natomiast na czas 

jesienno-zimowy i wczesnowiosenny bcdzie garaowany w Domu Polonii. 

Starosta Pultuski- zapytal o sprawc ubezpieczenia samochodu, ktorego koszt z 

pewnogcia bcdzie wysoki. 

M. Osica Prezes Pultuskiego WOPR odpowiedzial, ze ubezpieczenie samochodu 

sprobuja pokrye ze grodkow WOPR. 

M.Kozlowska- zapytla, czy lista, ktora jest ogloszona to jest ju2 lista do podpisania 

um6w? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - tak, jest to lista do zatwierdzenia przez Ministra 

Srodowiska. 

• M. Kozlowska- zapytala, jaki jest przewidywany termin podpisania umowy na 

realizacjc zadania. 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ie 15 kwietnia 2018r. to termin 

gdzie mona kontaktowae sic z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i 

podejmowae dzialania zmierzajace do podpisania tej umowy. 

M. Kozlowska- zapytala, czy w momencie podpisania umowy WOPR musi posiadae 

grodki finansowe — wklad wlasny. 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR — odpowiedzial, ze od momenta podpisania 

umowy Narodowy Fundusz zobowiazuje sic w ciagu 2 tygodni przelaC grodki na 

• 
konto. 

Staosta Pultuski - zapytal ile kilometrOw Narwi jest monitorowanych w naszym 

powiecie ? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ze od 43 km do 90 km. 

M.Kozlowska- zapytala, ktory teren jest najbardziej pracowity Pultusk, MakOw Maz., 

czy Wyszkow? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ze Pultusk poniewai jest to 

dui() tzw. „dzikich kapielisk" - sa Zambski, Gnojno. Poinformowal, ze WOPR 

przeprowadza patrole, kthre wypoczywajacym daja duo do myglenia. 

M. Kozlowska- zapytala ile trwa sezon i kiedy sic zaczyna? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ze WOPR prowadzi patrole 

weekendowe jui od marca. W sezonie, szczegolnie w sezonie wysokim, czyli lipiec- 



sierpieri, codziennie w godz. 10.00-21.00. Pan Osica poinformowal, ze czekajq, na 

wynik konkursu ogloszony przez Marszalka Woj. Maz,. gdzie zloiono wniosek o 

grodki na lqcznoge cyfrowa, i oraz zabezpieczenie grodkow na wynagrodzenie dla 

ratownikOw. Jesli wniosek otrzyma opinic pozytywna to odcinek Narwi w powiecie 

zostanie bardzo dobrze zabezpieczony. Poza sezonem — dyiur odbywa sic przez 

caly rok, tak jak w KP PSP. WOPR posiada telefon alarmowym. Je2eli jest zgloszenie 

to w ciqgu 20 minut nastcpuje pelna organizacja. 

M.Kozlowska- zapytala, czy w akcjach uczestnicza, ochotnicy, jak duzo ich jest, czy 

jest to dzialalnoge odplatna? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ze sq.  to ochotnicy. Grupa 

operacyjna, w ktorej sq przeszkoleni nurkowie stanowi 11 ()sob. 

• M.Kozlowska- poinformowala, ze WOPR posiada sprzct specjalistyczny tylko 

brakuje mu samochodu. 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - poinformowal, ze WOPR posiada sprzct i 

zaprasza na jego przeglqd, natomiast teraz WOPR podejmuje dzialania o pozyskanie 

lqcznogci cyfrowej z legionowskim WOPR- em. 

K.Pierikos- zapytal ile kilometrow WOPR bedzie pokonywal nowo zakupionym 

autem? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ze rocznie ok 5-6 tyg km. 

Skarbnik Powiatu — zapytala, czy Gmina Pultusk dofinansuje w CZ6Ci zakup sprzctu 

specjalistycznego? 

M.Osica Prezes Pultuskiego WOPR - odpowiedzial, ze Gmina Pultusk kaidego 

roku, w otwartym konkursie przeznacza na zabezpieczenie Gminy Pultusk - 30 tyg 

zi i dodatkowo 40 tyg zi przeznacza na plaic miejskq. 

Zarzqd pozytywnie zaopiniowal inicjatywc Pultuskiego WOPR dot. zakupu sprzctu 

specjalistycznego, jednak postcpujqc zgodnie z ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o 

bezpieczeristwie °sob przebywajqcych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016r. poz. 

656, ze zm.) udzielenie przez Powiat Pultuski dotacji celowej jest moiliwe: 

- po podjcciu przez Radc Powiatu uchwaly w sprawie ogloszenia zasad 

postcpowania w sprawach udzielania dotacji celowych, 

- po okregleniu przez Rack Powiatu wysokoki kwoty przeznaczonej 

na realizacjc zadania. 



Wobec powyiszego na najbliisze posiedzenia Rady Powiatu zostanie przygotowany 

projekt uchwaly o ogloszeniu zasad postQowania w sprawach udzielania dotacji 

celowych. 

Wniosek WOPR stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. 

2. Wniosek Dyrektora LO dot. wyraienia zgody na powickszenie 

wymiarow boiska do pilki recznej i koszykowej w inwestycji „Budowa 

Sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztakqcym im. P.Skargi 

w Pultusku" 

Zarzftd Powiatu postanowil, ze sprawq omowi na jednym z kolejnych posiedzen 

Zarzftdu Powiatu, po zasicg-niqciu opinii projektanta. 

3. Zatwierdzenie Programu dzialalnoAci Srodowiskowego Domu 

Samopomocy w Pultusku oraz Planu Pracy dla SDS na rok 2018. 

Dyrektor Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku przedstawil Zarzadowi 

Powiatu Program dzialalnoki Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku 

oraz Plan Pracy dla Srodowiskowego Domu Samopomocy na rok 2018. 

Zarzftd Powiatu dzialajac na podstawie ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: grodowiskowych 

domow samopomocy(Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), zatwierdzil ww. dokumenty, 

ktore stanowia, zalacznik nr 4 do protokolu. 

4. Sprawa zakupu i montaZu czujnikow poiarovvych oraz recznego 

ostrzegacza poiarowego z przeznaczeniem na czege magazynowq i 

archiwa Starostwa Powiatowego w Pultusku. 

Zarzad Powiatu postanowil o zabezpieczeniu grodkow w bu&ecie powiatu w 

wysokoki 9 225,00z1 brutto na zakup i montai czujnikow pozarowych oraz 

rqcznego ostrzegacza po2arowego (ROP) z przeznaczeniem na czcge magazynowa i 

archiwa Starostwa Powiatowego w Pultusku przy ul. Math Sklodowskiej-Curie 11. 

Zamontowanie czujnikow i ROP pozwoli na latwiejsze i szybsze wykrycie 

ewentualnego zagro2enia poarowego. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 5 do protokolu. 

5. Wniosek Powiatowego Szkolnego Zwiqzku Sportowego w Pultusku 

dot. sfinansowania wyjazdu reprezentacji Powiatu Pultuskiego na 

zawody Rejonowe w biegach przelajowych do Ciechanowa. 



Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Powiatowego Szkolnego Zwiftzku 

Sportowego w Pultusku dotyczqcy: 

- sfinansowania wyjazdu reprezentacji Powiatu Pultuskiego na zawody Rejonowe 

w biegach przelajowych do Ciechanowa w dniu 10 kwietnia 2018r. (autokar 50 

os6b i autokar 35 os6b) 

- ufundowania medali (6 kompletow po 3 medale) na Mistrzostwa Powiatu 

w 2-boju nowoczesnym. 

rodki finansowe w kwocie ok. 1300z1 zostana, zabezpieczone w ramach 

oszczednoki powstalych w wyniku realizacji Kalendarza Zawodow Sportowych. 

Wniosek stanowi zakcznik nr 6 do protokolu. 

6. Wniosek MOSiR w Pultusku dot. ufundowania nagrod dla uczestnikow 

• XIX edycji Miejsko — Powiatowej Halowej Ligi Pitki Noinej oraz XII 

edycji Grand Prix w Tenisie Sto-towym. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Miejskiego Ogrodka Sportu i 

Rekreacji w Pultusku o ufundowanie nagrod dla uczestnik6w rozgrywek XIX edycji 

Miejsko-Powiatowej Halowej Ligi Pilki No2nej oraz XVII edycji Grand Prix w 

tenisie stolowym w sezonie 2017/2018. 

Wniosek stanowi zakcznik nr 7 do protokolu. 

Wysokok grodkow przeznaczonych na ww. cel ok. 1.000z1 

7. Wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider" 

• 
Winnica o pomoc w organizacji XIV Ogolnopolskiego Turnieju 

Dziewczqt o Puchar PrzyjaciM Paid I4cznej w Winnicy. 

Zarzad Powiatu zapoznal sie z wnioskiem Ludowego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Lider" w Winnicy o pomoc finansowa, przy organizacji 

XIV OgOlnopolskiego Turnieju Dziewczg rocznik 2005 o Puchar Przyjaciol Pilki 

Rccznej w Winnicy. 

Wniosek stanowi zakcznik nr 8 do protokolu. 

Zarzftd Powiatu uznal, ze nie ma moZliwogci udzielenia wsparcia finansowego na 

ww. imprezq. 



8. Pismo Radia Dla Ciebie dot. wspapracy przy organizacji imprez 

plenerowych w ramach trasy koncertowej „Letnie Granie z Radiem dla 

Ciebie". 

Zarzad Powiatu zapoznal sie z zaproszeniem „Radia dla Ciebie" do wspolpracy i 

wspolorganizacji imprez plenerowych w ramach trasy koncertowej „Letnie Granie 

z Radiem dla Ciebie". 

Zaproszenie stanowi zalacznik nr 9 do protokolu. 

Zarzad Powiatu nie wyrazil zgody na wlaczenie sie w organizacje ww. imprez. 

9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budiecie powiatu na 2018r. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwale 

Nr 562/2018 w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu Pultuskiego 

• na rok 2018 Nr 	/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 

2017r. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwale 

Nr 563/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania budietu 

• 
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwale 

Nr 564/2018 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonania bud2etu 

12.Wolne wnioski. 

Starosta poinformowal, i2 Komendant Powiatowy Policji w Pultusku zwrocil sie z 

wnioskiem o ufundowanie nagrod dla zwycieskich dru2yn Ogolnopolskiego Turnieju 

Bezpieczenstwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek przeznaczajac na ww. cel 500z1. 



Podpisy czlonkow Zar u Powj 

1 	Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

2  r) c9.1 V vr) 

4. Malgorzata Kozlowska ( 

5. Krzysztof Janusz Pienkos 	  

Na tym protok61 zakoriczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 16.45 

Protokolowala: 

M.Laskowska 

• 

• 
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