Protokot nr 4 ./2018
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 23 listopada 2018r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanow4 zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczqlo siq godz. 8.30

1. Podjecie uchwaly w sprawie powierzenia pelnienia obowiqzkow
Dyrektora Zarz4du Drog Powiatowych w Pultusku.
•

Zarzftd Powiatu podja1i uchwalc nr 1/2018 w sprawie powierzenia pelnienia
obowiqzkow Dyrektora Zarzftdu Drog Powiatowych w Pultusku Panu Arturowi
Andrusiakowi na okres od 23 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Podjecie uchwaly w sprawie w sprawie udzielenia upowainienia p.o.
Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku do zalatwiania spraw
wynikajqcych z przepisow o drogach publicznych.
Zarzftd Powiatu podjJ uchwaly nr 2/2018 w sprawie powierzenia udzielenia
upowaZnienia p.o. Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku do
zalatwiania spraw wynika4cych z przepisow o drogach publicznych.
3. Podjecie uchwaly w sprawie w sprawie udzielenia Starogcie Pultuskiemu

•

oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
upowainienia do skiadania oewiadczeri woli w sprawach maktkowych.
Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 3/2018 w sprawie udzielenia Starokie
Pultuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
upowaZnienia do skladania ogwiadczen woli w sprawach ma4tkowych.
Podjqcie uchwaly wiaZe siq m.in. ze zmianq, na stanowisku Dyrektora Zarzadu
Drog Powiatowych oraz koniecznokift ujednolicenia treki uchwaly, ktora
zawierala cztery zmiany.
4. Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Liceum
Ogolnoksztatc4cego im. Piotra Skargi w Pultusku w obszarze edukacji
ogolnej na lata 2018/2019 wraz z inwentaryzack posiadanego sprzetu

zakupionego ze grodkow Unii Europejskiej we wczeeniejszych
perspektywach finansowych i wci# uzywanego.
Zarzqd Powiatu podje uchwak nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia diagnozy
potrzeb Liceum Ogednoksztecqcego im. Piotra Skargi w Pultusku w obszarze
edukacji ogolnej na lata 2018/2019 wraz z inwentaryzacj4, posiadanego sprztu
zakupionego ze grodkow Unii Europejskiej we wczeniejszych perspektywach
finansowych i wci# uiywanego.
Zalqcznikiem do niniejszej uchwaly jest diagnoza, ktora zawiera potrzeby szkoly
skierowane do uczniow i nauczycieli:
- w zakresie doposaienia pracowni matematycznych w sprzqt i materialy

ID

dydaktyczne,
- dodatkowe zajQcia z ksztaltowania kompetencji kluczowych niebadanych na rynku
pracy, matematyki, fizyki, informatyki, chemii i biologii.
5. Ornowienie spraw zwigzanych z podziatem Arodkow PFRON na 2018r.
Zgodnie z ustaw4 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu °sob niepelnosprawnych (art. 35a ust. 3), Rada
Powiatu w formie uchwaly okregla zadania, na ktore przeznacza grodki finansowe
przekazywane przez Prezesa Zarz4du Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych na realizacjc zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i
zawodowej.
Srodki finansowe PFRON przypada4ce wedlug algorytmu dla powiatu pultuskiego
na realizacjq zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej w roku 2018
wynosz4, ogolem 423 915,00 zl.
W zwivku z tym, ze jedno z przyznanych dofinansowari nie zostalo rozliczone w
calogci z zakresu likwidacji barier architektonicznych, konieczne jest przeniesienie
kwoty 289,00 z1 z zadania dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu siq i technicznych w zwiAzku z indywidualnymi potrzebami osob
niepelnosprawnych. PowyZszq kwott proponujemy przeznaczye na
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzqt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
grodki pomocnicze przyznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie
odrqbnych przepisow.

Ponadto, Powiatowy Urzad Pracy w Pultusku wnioskuje o przesuniecie grodkow z
zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej w kwocie 40 000,00 zi na zadanie z
zakresu dokonywanie zwrotu kosztow wyposaenia stanowiska pracy osoby
niepelnosprawnej.
Zarzad Powiatu przyjal informacj o projekcie uchwaly, ktory stanowi zalacznik nr
3 do protokolu.
Uchwala bedzie przedmiotem najbliszego posiedzenia Rady Powiatu.
6. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budietowej na 2018r.
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal
Uchwak nr 5/2018 w sprawie zmian w bu&ecie powiatu na 2018r.
•

7. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu
administracji rzgdowej oraz innych zadari zleconych odrebnymi
ustawami.
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednogicAnie podjal
Uchwalc nr 6/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu
administracji rzftdowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami.
8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu dochodow i wydatkOw
wprowadzonych w toku wykonania budietu.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwak
nr 7/2018 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku

•

wykonania bucfietu
9. Wolne wnioski
Radna H. Banach poinformowala, ze droga powiatowa w m. Kowalewice jest w
bardzo ziym stanie. Radna wnioskowala o jak najszybsze wykonanie bieZacego
remontu na ww. drodze.
Radna E. Gasecka poinformowala, ze na drodze powiatowej Cygany — Sokolowo
jest odcinek wymagajftcy pilnego remontu. Radna prosila o jak najszybsze
naprawienie drogi.

Na tym protoked zakonczono.

Godzina zakonczenia posiedzenia 10.00
Protokolowala
B. Przybylowska
Podpisy czlonkow Zarzgdu wiatu:

1.Jan Zalewski
2. Beata Joiwiak
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3. Halina Zofia Banach
4. Emilia Agata GAsecka
5. Zbigniew KsiqZyk
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