Protoka nr a203/2018
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 10 maja 2018r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia zalaczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczqlo siq godz. 14.00

•

1. Zaopiniowanie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie oceny
zasobow pomocy spolecznej w powiecie pultuskim za 2017r.
Zarzad Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie oceny
zasobow pomocy spolecznej w powiecie pultuskim za 2017r., ktory stanowi
zalacznik nr 3 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie skierowany na posiedzenia Komisji i Sesjq Rady Powiatu.
2. Podjccie uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania
samochodu.
Zarzad Powiatu podjal nastQujace uchwaly:

•

1) Uchwalg nr 579/2018 w sprawie nieodplatnego pi7kaania samochodu FORD
Transit dla Specjalnego as=rodka „S'kolno — iFychowawcego im. Anny Karlowicw
Pultusku
Zgodnie z uchwala przekazano nieodplatnie w uZytkowanie samoch6d osobowy
marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym WPU36639, wyprodukowany w
2018r., przystosowany do przewozu osob niepelnosprawnych w typie mikrobusu
(8 pasaZerow + kierowca) z moOiwogcia przewolenia 2 osob niepelnosprawnych
na wozkach inwalidzkich, ktorego zakup zostal dofinansowany ze grodkow
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepeinosprawnych (PFRON) w
ramach „Programu wyrownywania ro2nic migdzy regionami III" — Obszar D", dla
Specjalnego Ogrodka Szkolno — Wychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku.
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2) Uchwale nr 580/2018 w sprawie nieodplatnego prekavnia samochodu FORD
Transit dla Domu Pomocy Spolec7.ey. w Obrytem
Zgodnie z uchwalq przekazano nieodplatnie w u2ytkowanie samochod osobowy
marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym WPU36638, wyprodukowany w
2018r., przystosowany do przewozu osOb niepelnosprawnych w typie mikrobusu
(8 pasakrOw + kierowca) z mo2liwogciq przewozenia 2 osOb niepelnosprawnych
na wOzkach inwalidzkich, ktOrego zakup zostal dofinansowany ze grodkOw
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb Niepelnosprawnych (PFRON) w
ramach „Programu wyrOwnywania roZnic miqdzy regionami III" — Obszar D", dla
Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem.
•

3) Uchwalc Nr 581 /2018 w sprawie nieodiolatnego ptvkavnia samochodu FORD
Transit dla Dom/ Pomocy Spolec7V w Oldakach
Zgodnie z uchwaIa przekazano nieodplatnie w uZytkowanie samochOd osobowy
marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym WPU36637, wyprodukowany w
2018r., przystosowany do przewozu osOb niepelnosprawnych w typie mikrobusu
(8 pasa2erow + kierowca) z moZliwogciq przewoknia 2 osOb niepelnosprawnych
na wOzkach inwalidzkich, ktOrego zakup zostal dofinansowany ze grodkOw
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (PFRON) w
ramach „Programu wyrOwnywania rOZnic miqdzy regionami III" — Obszar D", dla
Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach.
Nastqpnie Zarzqd Powiatu w drodze podpisanych porozumiefi zlecil a jednostki, o
ktorych mowa wykj, przyjgly nieodplatnie do wykonywania czynnoki w mieniu
powiatu pultuskiego dot. realivacji praw z tytulu gwarancji wynikajcych z umowy
na dostawc samochodu marki FORD TRANSIT.
3. Informacja nt. postcpowania ofertowego na dostawe sprzctu
komputerowego.
Informatyk Starostwa p. G. Rzepkowski poinformowal, 2e w postQowaniu na
dostawQ sprzqta komputerowego w roku 2018, wplyn.qly dwie oferty niepodlega4ce
odrzuceniu. Najkorzystniejszq ofertc zlo2yla firma NBIT sp. z o.o. ul. MetalowcOw
13A Chorzow. Cena brutto wybranej oferty — 155.841z1.
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Szczegolowa informacja na ww. temat stanowi zalftcznik nr 4 do protokolu.
Zarz4d Powiatu przyj41 informacjc.
4. Omowienie spraw zwivanych z organizack XIX
Miedzypowiatowego Mityngu Lekkoatletycznego Osob
Niepelnosprawnych
12 czerwca 2018r. odbcdzie sic XIX Micdzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny
Osob Niepelnosprawnych. Celem imprezy jest: rewalidacja i integracja mlodzieZy
niepelnosprawnej przez sport, rozwijanie integracji lokalnej wgrod dzieci,
mlodzieZy niepelnosprawnej, popularyzacja aktywnego wypoczynku wgrod dzieci i
mlodzieZy ze szkol specjalnych i domow pomocy spolecznej, dowartogciowanie
•

psychospoleczne zawodnikow, budzenie wiary we wlasne sily i zdobycie uznania
spolecznego oraz popularyzacja sportu wgrod dzieci i mlodzieZy upogledzonych
umyslowo.
Zarz4d Powiatu postanowil o przeznaczeniu ok. 2.500z1 na pokrycie kosztOw
zwivanych z organizacj4 imprezy.
5. Informacja LO nt. organizacji Rajdu Szlakiem Zolnierzy Wykletych
oraz wniosek o sfinansowanie kosztow transportu
W dniach 6 — 10 czerwca 2018r. Instytut Pamicci Narodowej w Warszawie
organizuje Rajd Szlakiem Zolnierzy Wyklctych, w ktorym udzial wezma, uczniowie
LO im. P. Skargi w Pultusku. Wobec powyZszego Dyrektor LO zwrocila sic z

•

wnioskiem o sfinansowanie transportu na trasie Pultusk — Kosowo Lackie oraz
Drohiczyn — Pultusk. Szacowany koszt przejazdu — 1600z1
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektor LO, ktory stanowi
zlqcznik nr 5 do protokolu.
6. Omowienie spraw przedstawionych we wniosku Stowarzyszenia
„Pamiee i Toisamoge, Komitet Budowy Posqgu — Popiersia
Wincentego Witosa"
— podjecie uchwaly w sprawie vvyra2enia zgody na uiywania herbu
Powiatu Pu1tuskiego
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Zarzad Powiatu pod41 uchwak nr 578/2018 w sprawie wyraZenia zgody na
u•Zywanie herby Powiatu Pultuskiego.
Zgoda zostala wyraZona dla Stowarzyszenia pn. „Pamie i To2samok, Komitet
Budowy Pos4gu - Popiersia Wincentego Witosa" na umieszczenie herbu Powiatu
Pultuskiego na pamiAtkowej tablicy i pamigtkowym medalu, zwivanym z pos4giem
Wincentego Witosa.
Wniosek w sprawie stanowi zalftcznik nr 6 do protokolu.
7. Informacja Szpitala Powiatowego Gajda — Med. sp z o.o. nt.
prowadzonych prac remontowych
Zarzftd Powiatu przyje informacj zloZonq przez Dyrektora Generalnego Szpitala
•

Gajda — Med. sp. z o.o. nt. prowadzonych prac remontowych w bloku A2 (I pitro)
i bloku C (parter) w celu adaptacji pomieszczeri pod nowe oddzialy: Oddzial
Rehabilitacji Kardiologicznej i Zaklad Rehabilitacji Dziennej.
Informacja stanowi zalqcznik nr 7 do protokolu.
8. Wniosek Wojta Gminy Pokrzywnica dot. dofinansowania
powiatowo — gminnych obchodow Dnia Straiaka.
Temat zostanie omOwiony na kolejnym posiedzeniu Zar4clu.
9. Podjecie uchwaly w sprawie ogtoszenia konkursu otwartego na
realizacje zadania publicznego
Zarzqd Powiatu podje uchwak nr 582/2018 w sprawie: ogloszenia otwartego
konkursu ofert na realizacjg w 2018r. zadania publicznego powiatu pultuskiego w
zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej.
Na realizacj ww. zadania ZarzaLd Powiatu planuje przeznaczye 10.000z1
10.Sprawa budowy poczekalni autobusowej wraz z zatoczkq
W dniu 19 kwietnia 2018r. Rada Miejska w Pultusku podjOa uchwak w sprawie
wyraZenia zgody na wykonanie zadania z zakresu wlagciwoki powiatu w postaci
partycypowania w kosztach utrzymania budynku poczekalni autobusowej, po
oddaniu obiektu do u2ytkowania, na terenie cz6ci dzialki oznaczonej numerem 24
poloZonej w obrOpie 20 miasta Pultusk stanowiftcej wlasnoge Gminy Pultusk.
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Prz*cie zadania nastopi na mocy porozumienia zawartego pomiOzy Powiatem
Pultuskim a Gmino
Wobec powyiszego Zarzod Powiatu postanowil wystopie do Przewodniczocego
Rady, aby w porzodku najbliiszej Sesji Rady Powiatu uwzglOnil temat dot. pod*ie
uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia z Gmino Pultusk na realizack zadania
polegajocego na budowie poczekalni autobusowej.
Ponadto Zarzkd postanowil wystopiC do Rady Powiatu o zabezpieczenie
budzecie powiatu grodkow finansowych w wysokoki ok. 24.000z1. na wykonanie
projektu na budow poczekalni autobusowej.
11. 0m6wienie spraw dot. remontu i przebudowy dr6g powiatowych
Obecny na posiedzeniu Zarzodu, Dyrektor Zarzodu Drog Powiatowych
poinformowal, ze w zwiozku z przeprowadzonym posvowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych na:
- przebudowq ulicy Stare Miasto w Pultusku
- przebudowq drogi powiatowej na odcinku Kacice - Nowe Niesvowo wraz z budowo mostu przez rzek NiestQowk w m. Kozieglowy
- przebudow drogi powiatowej na odc. Obryte — Grodek Nowy
- przebudow drogi powiatowej na odc. Klukowo oraz Klukowo — Swierkowo
wplynqly oferty, ktorych loczna wartoge — 210.812 zi, znacznie przekracza wielkok
grodkow zabezpieczonych na ten cel w budZecie powiatu.
•

Bioroc pod uwag powyisze, jak i mc:dliwoge zlolenia wnioskow (w ramach tzw.
„schetynowki") o dofinansowanie przebudowy drog powiatowych w 2019r.,
postanowiono o zleceniu wykonania dokumentacji projektowych na przebudow
dreg na odc.: Obryte — Grodek Nowy, w m. Klukowo oraz Klukowo — Swierkowo.
Pozostale posvowania na wykonanie dokumentacji projektowych zostan4,
uniewanione i ogloszone ponownie w momencie, gdy Rada Powiatu wyrazi zgok
na zwkkszenie grodkow finansowych na ww. zadanie, o kwotq ok. 100.000z1
Dyrektor ZDP poinformowal, ze po okresie zimowym wymagane jest
przeprowadzenie, w trybie pilnym, remontOw na odcinkach drOg okreglonych w
zaloczniku nr 8 do protokolu.
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Szacowany koszt realizacji ww. zadania wynosi ok. 125.000z1
Zarzqd przyjal informacjc oraz postanowil, ze na najbliZszej Sesji Rady Powiatu
wystqpi do Rady Powiatu o zabezpieczenie grodkow finansowych na ww. zadanie.
Wicestrosta Pultuski p. B. Joiwiak zapytala o sprawe realizacji zadan
inwestycyjnych w ramach MT dot. glownie ulicy Bartodziejskiej.
Dyrektor ZDP odpowiedzial, ze liderem projektu RIT jest Gmina Pultusk.
Zgodnie z uzyskan4, informacjq termin realizacji projektu drogowego zostal
wydluZony do czerwca 2019r.
12. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budiecie powiatu na 2018r.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale
•

Nr 575/2018 w sprawie zmian w uchwale budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok
2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r.
13.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z
zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych
odrebnymi ustawami.
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale Nr
576/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami.
14.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow
wprowadzonych w toku wykonania budietu

•

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale Nr
577/2018/2018 w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w toku
wykonania budZetu.
15.Przyjecie protokolu posiedzenia Zarzqdu w dn. 20, 25 i 27 kwietnia
2018r.
Zarzqd Powiatu przyje protokoly posiedzenia Zarz4du Powiatu w dn. 20, 25 i 27
kwietnia 2018r.
16.Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.
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Na tym protokol zakoriczono.
Godzina zakonczenia posiedzenia — 16.00
Protokolowala:
B. Przybylowska
Podpisy czlonkow Z

s

du Powiatu:

1. Jan Zalewski..
2. Beata J(5wiak
3. Halina Zofia Banach
4. Malgorzata Kozlowska
5. Krzysztof Janusz Pienkos

•
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