
Protoka nr 	/2018 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 7 czerwca 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 rozpoczclo sib godz. 8.50 

1. Ornowienie spraw dot. 

— Zespolu Szkot Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku 

- Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku 

Dyrektor Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku p. Jaroslaw 

Druchniak przedstawil informack nt. funkcjonowania jednostki. 

Poinformowal, ze Z-c Dyrektora Szkoly p. Luiza Alonika Truchel, ze wzgledu na 

otrzymana ofert pracy w jednej z wyszkowskich szk61, zlozyla rezygnack z pracy z 3 

miesiccznym okresem wypowiedzenia. Wobec powy2szego zostan4, podkte dzialania 

w kierunku obsadzenia tego stanowiska. Zgodnie z procedure powierzenia stanowiska 

wicedyrektora dokonuje dyrektor, po zaskgnicciu opinii o kandydacie w organie 

prowadzacym szkok i radzie pedagogicznej. 

Nastqpnie Dyrektor poinformowal o prowadzonej rekrutacji do szkoly na ustalone 

kierunki ksztalcenia oraz przedstawil ewentualna.  moAiwogC zapewnia obsady 

wakatow z przedmioterw logistyka i informatyka. 

Zarzqd Powiatu przyjal informack. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej p. Agnieszka Kowa1ska 

przedstawila informack nt. funkcjonowania jednostki. Szczegolna uwag zwrocila na 

sprawy kadrowe i obslugg finansowo — ksiggowa Poradni. Poinformowala rowniez o 

podejmowanych dzialaniach majacych na celu terminowa, i prawidlowa,, realizacje 

zadan w tym zakresie. 

Zarz41 Powiatu zapoznal sib z informacja. 



2. Wniosek PCPR o zabezpieczenie w budiecie powiatu Arodkow 

finansowych na uczestnictwo 5 mieszkaticow w Warsztatach Terapii 

Zajeciowej 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie (zakcznik nr 3 do protokolu) wyrazil zgodc na uczestnictwo 5 mieszkaticow 

Powiatu Pultuskiego w Warsztatach Terapii Zajeciowej w Starych Piegcirogach w 

okresie od lipca 2018r. do grudnia 2018r. 

3. Orneiwienie spraw zwivanych z realizacjq zadafi inwestycyjnych dot.: 

przebudowy drog powiatowych oraz prac konserwatorskie budynku 

LO im. P. Skargi wraz z ogrodzeniem. 

Zarzqd Powiatu w obecnoga Dyrektora Wydzialu Rozwoju i Promocji omowil sprawe 

wprowadzenia do budzetu powiatu zadania pn. Refundacja zachowania materialnego 

dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalcqcego im. P. Skargi w Pultusku z 

1440r. w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwaIenia zabytku" 

Wartok calego zadania 1.540.286,92z1 

Dotacje: 

- Mazowiecki Wojewodzki Konserwator ZabytkOw 

	

	- 645.218,00z1 

-Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego planowane dofinansowanie 

- 707 558,15z1 

- wklad w1asny 	 - 187.510,77z1 

w tym: grodki juz zabezpieczone w budzecie powiatu — 75.085,31z1, do zabezpieczenia 

112.425,46z1 

Zarzad Powiatu w obecnoki Dyrektora Zarz4du DrOg Powiatowych omowil sprawy 

zwivane z realizacjft i finansowaniem zadati drogowych, ktore zostana przedstawione 

do akceptacji Rady Powiatu na najbliszym posiedzeniu, tj.: 

- rOudowa drogi powiatowej na odcinku drogi wojewookki.ej i drogi powiatowsey na odc. Grabowiec 

— Zatog 



Planowa wartoge zadania 5.200.000z1, w tym: uzyskane dofinansowanie od Dyrektora 

Generalnego Lasow Panstwowych — 2.600.000z1, deklaracja Gminy Zatory o 

udzieleniu pomocy finansowej — 700.000z1. 

- przebudowq drogipowiatow.ej na odc. Sus* — Zebry Falbogi 

W dn. 16 maja 2018r. odbylo siQ otwarcie ofert w postQpowaniu o udzielenie 

zarnOwienia publicznego na przebudowq drogi powiatowej na odc. Szyszki — Zebry 

Falbogi. Najkorzystniejsz4 ofertQ zloiyla firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk 

Kacice w kwocie 5.939.000z1. Planowany koszt nadzoru inwestorskiego 15.000z1. 

TAczna wartok zadania to: 5.954.000z1 

Zarzad Powiatu postanowil o zabezpieczeniu realizacji ww. zadania w sposob 

nastQu4cy: 

- grodki finansowe zaplanowane w budZecie powiatu na ww. zadanie - 4.600.000z1 

- dofinansowanie z budietu Gminy 400.000z1+ deklarowane dodatkowe 150.000z1 

- pozostale grodki z rezerwy subwencji ogolnej (dotacja mostowa) — 358.674z1. 

Zarz4d Powiatu majqc na wzglqdzie sytuacje finansow4.bu&etu powiatu, koniecznok 

zapewnienia finansowania deficytu budzetu w kwocie 2.200.000z1, postanowil 

wystvie do Rady Powiatu o pod*ie uchwaly w sprawie emisji obligacji na realizacjQ 

zadari: 

a) przebudowa drogi powiatowej na odc. Szyszki — Zebry Falbogi — 300.000z1 

b) rozbudowa drogi powiatowej na odcinku drogi wojewOdzkiej i drogi 

powiatowej na odc. Grabowiec — Zatory — 1.900.000z1 

Zarzad Powiatu postanowil wystApie do Przewodnicz4cego Rady o zwolanie Sesji 

Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samor4dzie powiatowym z niiej 

podanym porz4dkiem obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Przedstawienie porzOku Sesji. 

3. Podjccie uchwaly w sprawie zmiany 	iej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego. 



4. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego 

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

2017r. 

5. Podjqcie uchwaly w sprawie emisji obligacji. 

6. Podjqcie uchwaly w sprawie rozpatrzenia st argi na czynnoki Zarzadu Powiatu 

w Pultusku. 

7. Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

8. Zamknitcie Sesji. 

Projekty uchwal stanowia zalacznik nr 4 do pro tokolu. 

4. Pismo Urzedu Marsza1kowskiego Woj. Maz. dot. umowy na 

„cyfryzacje danych pafistwowego zasobu geodezyjnego 

kartograficznego (..)" 

Zarzad Powiatu przyjal informacj przedsta \viona przez Dyrektora Wydzialu 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami nt. pisma Urzcdu Marszalkowskiego 

Wojewodztwa Mazowieckiego o realizacji umowy na „CyfryzacjQ danych 

paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i 

uslug dla zbiorow i uslug danych przestrzennyc.11-  w ramach projektu „Regionalne 

partnerstwo samorzadOw Mazowsza dla aktywizacji spoleczeristwa informacyjnego w 

zakresie e-administracji i geoinformacji" (projckt ASI). 

Zarzad wyrazil zgok na odstapienie od umowv ryez Partnera Wiodacego. 

Pismo stanowi zalacznik nr 5 do protokolu. 

5. Wniosek Miejskiego Klubu Sportowego Nadnarwianka Pu1tusk o 

wsparcie finansowe. 

Zarzad Powiatu postanowil o dofinansowlt , 	y.akupu strojow sportowych dla 

Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Nadnarwianka" Pultusk, na ktorych 

zostanie zamieszczony napis „POWIAT PULTUL',K1". 

Wysokok grodkow finansowych przeznaczonych iia ww. cel. — 2 000z1 

Wniosek Klubu dot. ww. sprawy stanowi zal 	ilr 6 do protokolu. 

6. Omowienie spraw dot. Powiatov‘ 	Gminnych Obchodow Dnia 

Straiaka w Trzepowie. 



10 czerwca 2018r. w Trzepowie odb04, Powiatowo-Gminne Obchodow Dnia 

StraZaka polaczonych z jubileuszem 70-lecia OSP Trzepowo oraz pogwicceniem i 

nadaniem tej jednostce sztandaru (10 czerwca 2018r. w Trzepowie), z udzialem 

przedstawicieli wladz wojewodzkich, samorzftdowych powiatu i gmin oraz sluZb 

mundurowych — policji, wojska, Lasow Panstwowych. Wobec powyZszego Zarzqd 

Powiatu postanowil przeznaczye 3 000z1 na sfinansowanie poczqstunku dla 

uczestnikow uroczystoki. 

Ponadto Zarzad Powiatu postanowil: 

- ufundowaC nagrody rzeczowe, w kwocie po 500z1 kaZda, dla dwoch straZakow 

peln4cych sluZbq w Powiatowym Stanowisku Kierowania KPPSP w Pultusku 

- ufundowae nagrody rzeczowe, w kwocie po 500z1 kaZda, dla dwoch straZakow z 

Ochotniczych Stray Polarnych. 

7. Podjecie uchwaly w sprawie zmi—i uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imienu 	jednoglognie podj41 uchwalq Nr 

590/2018 w sprawie zmian w uchwale bucact(,,,,vj Powiatu Pultuskiego na rok 2018 

Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultu ' z dnia 20 grudnia 2017r. 

8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadati z 

zakresu administracji rz4dowej raz innych zadan zleconych 

odrebnymi ustawami. 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i itnic! .2. in jednoglognie podje uchwalc Nr 

591/2018 w sprawie zmian planu finansowego z.. ' z zakresu administracji rzadowej 

oraz innych zadan zleconych odrqbnyrni ustav, 

9. Podjecie uchwaly w sprawic zmian planow wydatkow 

wprowadzonych w toku 	 ud2etu 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i ilnic 	t jcdnoglognie podje uchwaly Nr 

592/2018 w sprawie zmian planow wydatk6 Trowadzonych w toku wykonania 

budietu. 

10. Wolne wnioski. 

Nat tym protokol zakoriczono. 



Godzina zakonczenia posiedzenia: 9.30 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czionkow Zarz owiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

	 rQ 	 

3. Halina Zofia Banach 	  

4. Malgorzata Kozlowska 
	I, 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 	 
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