Protokol nr

./2019

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Puttusku
w dniu 5 kwietnia 2019r.
1. Lista obecnoki i porzftdek posiedzenia stanowift zalftczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.8.30

1. Wniosek ZDP o zwickszenie planu finansowego wydatkow budietowych
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z infolinacjq, Zarzqdu Dreg Powiatowych nt. sytuacji
finansowej jednostki i wyrazil zgodc na dokonanie przesunice w ramach planu
finansowego ZDP na kwotc 250.000zI z przeznaczeniem na bieqce remonty drog
powiatowych.
Informacja ZDP stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu.
2. Wniosek ZDP o zabezpieczenie Arodkow na remont nawierzchni drog
powiatowych.
Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Zarzqdu Drog Powiatowych o zabezpieczenie
grodkow na remont nawierzchni drog powiatowych w brzmieniu zalqcznik nr 4 do
protokolu.
Przedmiotowy wniosek bcdzie realizowany w ramach zmian w planie finansowym ZDP,
o ktorych mowa w pkt 1 porzftdku obrad.
3. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie powierzenia
Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego (dot.
RIT).
Rada Powiatu w Pultusku uchwalq. Nr V/37/2019 z dnia 6 marca 2019r. w sprawie
powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego, zgodnie z
informacjq, Lidera Projektu postanowila o przekazaniu Gminie Pultusk dotacji celowej na
realizacjc zadan na drogach powiatowych w wysokoki 1.204.277,30zI.
Obecnie, ze wzglcdu na informacjc Lidera Projektu o rostrzygnictym postcpowaniu
przetargowym na realizacjc zadan na drogach powiatowych, tj.: Al. Tys4clecia

i ul. Jana Pawla II oraz koniecznoge zabezpieczenia grodkow finansowych w kcznej
wysokoki 1.777.402,40z1 (tj. 2018r. — 34.440,00z1, 2019r. -1.742.962,40z1).
Zarzad Powiatu akceptowal projekt uchwaly , ktOry zostanie skierowany na najbliZsze
posiedzenia komisji i Sesje Rady Powiatu.
4. Pismo Urzedu Marszalkowskiego Woj. Maz. dot. wydluienia terminu
realizacji projektu dot. przebudowy drogi na odc. Pu1tusk ul. MickiewiczaLipniki Stare.
Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacja Urzcdu Marszalkowskiego Wojewodztwa
Mazowieckiego o wydluonym terminie realizacji projektu pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice-G4siorowo na odc. Pultusk ul.
Mickiewicza — Lipniki Stare". Przyczyna: zbienoSe terminow budowy magistrali
wodoci4gowej oraz gazowej z remontem drogi ww. drogi - sprawa omawiana na
posiedzeniu Zarz4du w dn. 27 lutego 2019r.
Termin zostanie wydluiony do konca sierpnia 2019r.
5. Sprawa wniosku mieszkaticow o przebudowc dr6g na odc. Kortowka —
granica powiatu (gm. Gzy).
Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem mieszkancow Gminy Gzy dot. kompleksowej
przebudowy drogi powiatowej nr 3430W relacji Koz16wka — granica powiatu, w brzmieniu
zalacznika nr 6 do protokolu i przyje ponisz4_ informacjc z1o2on4, przez Dyrektora
Zarzgdu Dr6g Powiatowych.
W roku 2015 zostaly wyremontowane lokalnie odcinki przedmiotowej drogi, w miejscach
najbardziej zdegradowanej nawierzchni, zagraiajqcych bezpieczenstwu ruchu drogowego,
wyNcznie ze grodkow wlasnych powiatu.
Powyisza droga zostala uwzglcdniona w inwestycjach drogowych na lata 2019-2023. W
roku biecym planuje sic wykonaC dokumentacjc techniczn4,, a w latach kolejnych jej
realizacjc.
Ze wzglcdu na szacunkowy, wysoki koszt inwestycji i moliwogci finansowe Powiatu
Pultuskiego, przebudowa drogi bcdzie moiliwa, przy deklaracji Gminy Gzy w
partycypowaniu w kosztach i bcdzie wymagala pozyskania dotacji z Funduszu dla Dr.*
Samorz qclowych.
Majqc na wzglcdzie obecny stan drogi Zarz0 DrOg Powiatowych w Pultusku bcdzie
podejmowal wszelkie dzialania ma4ce na celu zapewnienie jej przejezdnoki.

6. Informacja ZDP nt. planowanych inwestycji drogowych w 2019r. i latach
nastcpnych (nformacja bgdzie tematem posiedzeii Kornisli Rady)
Zarzad Powiatu przyje informacje nt. informacje ZDP nt. planowanych inwestycji
drogowych w 2019r. i latach nastepnych w brzmieniu zalftcznika nr 7 do protokolu.
Informag'a bkie tematem posieckeh Komiyi Rady.
7. Sprawa o dofinansowanie Spolecznej Stray Rybackiej w Pultusku
Obecny na posiedzeniu p. Waldemar Ciok Komendant Spolecznej Stray Rybackiej
przedstawil informacje nt. dzialalnoki Strazy Rybackiej w 2018r. Poinformowal, ze
Spoleczna StraZ Rybacka przeprowadzila 52 wyjazdy patrolowe. W trakcie pracy
skontrolowano 341 °sob, stwierdzono 91 naruszen przepisow, ukarano mandatami
karnymi kredytowanymi — 60 ()sob, pouczano — 29 ()sob, do sgdu skierowano 2 wnioski o
ukaranie. Nastcpnie Komendant przedstawil wykaz potrzeb sprzctowych, ktory
pozwolilby na skuteczniejsze dzialania w zakresie ochrony zasobow rzeki Narew.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Komendanta na zakup silnika
zaburtowego dla Spolecznej Stray Rybackiej w kwocie 22.000z1. Sprawa bedzie
przedstawiona do akceptacji Radnym na najbliZszej Sesji Rady Powiatu.
8. Omowienie zaloien do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian
budietu powiatu na 2019r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zarzad przyjaI informacje nt. zalolen do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian
budZetu powiatu na 2019r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu
zalacznika nr 8 do protokolu
9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Powiecie Pultuskim za 2018r.
Zarzad zapoznal sic ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pultuskim za 2018r. w brzmieniu zalftcznika nr 9 do
protokolu, ktore bedzie przedmiotem obrad komisji i sesji Rady Powiatu.
10.Zatwierdzenie planu pracy Srodowiskowy Dom Samopomocy typu AB w
Pultusku na rok 2019
Zarzftd Powiatu dzialajqc na podstawie rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z 9 grudnia 2010r. w sprawie grodowiskowych domow samopomocy,
zatwierdzil plan pracy Srodowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Pultusku na
2019r..

11. Wniosek DPS Obryte dot. wydzier2awienia dzialki nr 260/27 o pow.
0,5198ha poloionej w Gminie Obryte.
Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem zlozyl wniosek dot. wyraZenia zgody na zawarcie
przez DPS umowy dzierzawy na dzialke nr 260/27 o pow. 0,5198ha poloonq, we wsi i
gminie Obryte.
Zgodnie z art. art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomogciami, jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzezeniem ust. 6, korzystania
z nieruchomogd oddanej w trwaly zarzgcl, a w szczegolnogd do oddania nieruchomoki
lub jej czegci w najem, dzierZawe za zgoda wlagciwego organu i organu nadzoruj4cego , w
przypadku gdy po umowe zawartej na czas oznaczony strony zawiera4 kolejne umowy,
ktorych przedmiotem jest to sama nieruchomoge
Wobec powyzszego Zarzad wyrazil zgode na zawarcie umowy dzierzawy.
Wniosek DPS w Obrytem stanowi zakcznik nr 10 do protokolu.
12. Informacja o pozyskanych erodkach pozabudietowych dla powiatu
pultuskiego w 2018r z funduszy unijnych i grodkow krajowych
(informacja brdzie tematem posiedze.ti Komisji Rady)
Zarzqd Powiatu przyje informacje o pozyskanych grodkach pozabudzetowych dla
powiatu pultuskiego w 2018r z funduszy unijnych i grodkow krajowych w br7iieniu
alqcvlika nr 11 do protokolu.
13. Sprawa ufundowania nagrod rzeczowych w cyklu rajdow rowerowych pn.
„GRAND PRIX AMATOROW NA SZOSIE — Rowerem przez Polske"
Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Fundacji eRBeKa o ufundowanie nagrod
rzeczowych etapu cyklu rajdow rowerowych pn. „GRAND PRIX AMATOROW NA
SZOSIE — ROWEREM PRZEZ POLSKF,,". Jest to impreza ogolnodostcpna,
rozgrywana pod Patronatem Honorowym Ministra Sportu i Turystyki, dedykowana
milognikom jazdy na rowerze polaczonej z pasja odkrywania urokow naszego kraju.
Proponowana formula rajdu ma przede wszystkim charakter turystyczno — rekreacyjny.
Na rowerowej mapie Polski, Powiat Pultuski jest Gospodarzem Wojewodztwa
Mazowieckiego. Start i mete rajdu zaplanowano na 14 kwietnia 2019r. w Pultusku.
Planowana liczba uczestnikow to k. 150 os6b/I etap. Wniosek stanowi zakcznik do
protokolu.
Zarzqd Powiatu postanowil o zakupie medali za kwotc ok. 1000zI.

14.Ustalenie tematyki VI Sesji Rady Powiatu
Zarzad Powiatu ustalil tematy jakie zostana zgloszone do Przewodniczacego Rady celem
uwzgkdnienia w porzadku najbliZszej Sesji Rady Powiatu.
Wykaz tematow stanowi zalacznik nr 12 do protokolu.
15.Podpisanie protokolu posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dn. 28 marca 2019r.
Zarzad Powiatu podpisal protokol posiedzenia Zarzadu w dn. 28 marca 2019r.
16.Wolne wnioski
Wolnych wnioskow the zgloszono.
Na tym protokol zakoriczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia — 10.00

Protokolowala:
B. Przybylowska
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