
Protokol nr .2/0-   /2018 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 21 sierpnia 2018r. 

1.Lista obecnoki i por4dek posiedzenia stanowi4 zakczniki nr 1 i nr 2 do 

nin. protokolu. 

2.Posiedzeniu przewodniczyI Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3.Posiedzenie rozpoczelo sie godz. 8.30 

1. Informacja nt. pracy Poradni Psychologiczna — Pedagogicznej 

- wniosek o wyraienie zgody na czas pracy Poradni w roku szkolnym 

2018/2019 
• Zarzad Powiatu zapoznal sic z informacj4, nt. funkcjonowania Poradni 

Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku oraz wyrazil zgodc na czas pracy 

Poradni w godzinach przedstawionych w pigmie Dyrektora Poradni, ktOre stanowi 

zakcznik nr 3 do protokolu. 

2. Wniosek Dyrektora LO o wyra2enie zgody na zatrudnienie robotnika 

gospodarczego w ramach robot publicznych 

Zarzad Powiatu wyrazil zgodc na zatrudnienie, na okres 6 miesiccy, robotnika 

gospodarczego w ramach robot publicznych. 

Wniosek Dyrektora LO stanowi zakcznik nr 4 do protokolu. 

• 
rodki finansowe na zatrudnienie pracownika zostan4 zabezpieczone w ramach 

planu finansowego jednostki. 

3. Protokoi Komisji Stypendialnej za osiggniecie wysokich wynikow 

sportowych 

Zarz44 Powiatu zapoznal sic z protokolem posiedzenia Komisji Stypendialnej w 

sprawie przyznania stypendiow za osi4gniecie wynikOw sportowych i postanowil o 

wyplaceniu stypendiOw nastepuj4cym uczniom: 

- Danielowi Cieglakowi — ZSZ im. J. Ruszkowskiego w pultusku 

- Zuzannie Kaminskiej — LO im. P. Skargi w Pultusku 

ProtokOl stanowi zakcznik nr 5 do protokolu. 

4. Informacja dot. projektow rozkladow jazdy autobusow na terenie 

powiatu puttuskiego 



Dyrektor Wydzialu Komunikacji i Dr6g p. W. Balcerowski poinformowal, ze 

wplyncly wnioski dwOch przedsicbiorcow o udzielenie zezwolen na wykonywanie 

regularnych przewozow ()sob w krajowym transporcie drogowym na liniach 

komunikacyjnych przebiegajacych w granicach powiatu pultuskiego. Ww. wnioski 

dotycza_ realizacji przewozow pasaierskich na liniach komunikacyjnych wg 

zamieszczonych poni&j projektow rozkladow jazdy. W zwiazku z toczacymi sic 

postepowaniami administracyjnymi wydanie przedmiotowych zezwolen wymaga 

stosownych uzgodnien z wlagciwymi organami gmin, przez teren ktOrych bcda, 

przebiegae planowane lithe komunikacyjne. Ponadto przewozy wykonywane na 

podstawie wczegniej wydanych zezwolen realizowane sabez zmian oraz ze the tocza 

sic w Urzcdzie Marszalkowskim Wojew6clztwa Mazowieckiego w Warszawie 

jakiekolwiek postepowania administracyjne o udzielenie ww. zezwolen na linii 

komunikacyjnej Pultusk — Ciechanow (brak zainteresowania ze strony 

przewoinik6w). 

Nastcpnie Dyrektor przedstawil Zarzadowi Powiatu projekty rozkladow jazdy 

autobusow na terenie powiatu pultuskiego, kb:5re stanowia zakcznik nr 6 do 

protokolu. 

Radna H. Banach poinformowala, ze przedstawione projekty rozkladow jazdy 

autobus6w, szczegOlnie na trasie Pultusk — Swiercze przez Gzy zawieraja, tylko dwa 

kursy: tj. jeden rano i jeden wieczorem. Radna wnioskowala o zwickszenie liczby 

• po4czen. 

Zarzad Powiatu po dyskusji postanowil, ze do sprawy ewentualnej zmiany 

przedstawionych rozkladow jazdy wroci we wrzegniu 2018r. po uzyskaniu 

informacji o potrzebach w tym zakresie. 

Radna M. Kozlowska — poinformowala, ze w projekcie rozkladow jazdy the zostal 

uwzglcdniony kurs obejmujacy miejscowok Bulkowo Gm. Winnica. 

Dyrektor Komunikacji i DrOg odpowiedzial, ze obecnie trwajq rozmowy nad 

uruchomieniem kursu obejmujqcego m.in. m. Bulkowo. 

Radny K. Pienkos poinformowal, ze ma4c na wzglcdzie godziny zakonczenia zajc6 

lekcyjnych w szkolach ponadgimnazjalnych, wnioskowal o wprowadzenie zmiany 

na linii komunikacyjnej Pultusk-Pokrzywnica-Winnica-Pultusk. Wnioskowal, aby 



odjazdu z Pultuska ul. Nowy Rynek byl o godz. 15.30 a nie jak w przestawionej 

propozycji godz. 17.44. 

Zarzftd Powiatu przyjal informacje nt. projektow rozkladu jazdy autobusow wraz z 

propozycja, zaproponowana przez Radnego Pienkosa. 

5. Wniosek Domu Polonii o wsparcie organizowanej imprezy Piknik 

Historyczny 

W dniach 1-2 wrzegnia 2018r. odbedzie sie Piknik Historyczny — uroczystok 

upamietniajaca rocznice Victorii Wiederiskiej. Przedsiewziecie ma wymiar 

ogolnopolski i miedzynarodowy. W ramach wydarzenia odbecla sie imprezy 

kulturalno — spoleczne pn. „Dzien Tradycji Rzeczypospolitej". Wydarzenie ma 

charakter otwarty oraz bezplatny i bedzie ciekawapropozycja na spedzenie wolnego 

• czasu zarowno dla mieszkancow powiatu pultuskiego jak i turystow. Przewiduje sic 

obecnoki ok. 5 tysiccy uczestnikew imprezy. 

W czasie pikniku bcdzie moZna zobaczye m.in.: uroczyste parady konne z 

oryginalnych formacji historycznych z epoki: Husarii, jazdy pancernej, lekkiej oraz 

tatarskiej, pokazy husarskie lucznictwa konnego, piechoty oraz fechtunku polska 

szablc bojowa, turniej husarskie „Gonitwa do piergcienia", liczne konkursy dla 

dzieci i mlodzieZy, catering i oprawe historyczna w czasie Dni Tradycji 

Rzeczpospolitej. 

Wobec powyZszego organizator - Dyrektor Domu Polonii w Pultusku zwrocil sic 

• 
z progba o wspolorganizacjc imprezy. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 7 do protokolu. 

Zarzad Powiatu postanowil wlaczyC sic do wspolorganizacji ww. uroczystoki 

przeznaczajac 2.000z1 na sfinansowanie kosztow wykonania materialow 

promujacych wydarzenie. 

6. Wniosek KPPSP o pokrycie czegci kosztow funkcjonowania 

Komendy. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Komendy Powiatowej Panstwowej 

Stray Polarnej dot. o przeznaczenie grodkow finansowych na pokrycie czegci 

kosztow funkcjonalnie KP PSP, tj. z przeznaczeniem na dodatki zadaniowe dwojga 

pracownikow cywilnych Komendy. Wniosek stanowi zalacznik nr 8 do protokolu. 



Zarzqd Powiatu majgc na wzgledzie trudnq sytuacjc finansow bud2etu powiatu 

oraz koniecznoge realizacji zadan inwestycyjnych ustalonych przez Rade Powiatu 

uznal, 2e nie ma mo2liwogci pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

7. Omowienie spraw zwiqzanych z organizack doiynek powiatowo — 

gminnych w Zatorach 

Zarzqd Powiatu po omowieniu spraw zwivanych z organizacjq doiynek 

powiatowo — gminnych w Zatorach postanowil dodatkowo przeznaczy6 kwote 

2.000z1 na poczestunek/degustacje regionalnych potraw podczas Doiynek. 

Ponadto Zarzqd postanowil o przeznaczeniu 1000z1 na ufundowanie dwoch 

nagrOd za wykonanie najpiekniejszych wiencow dozynkowych - DOZYNKI 

POWIATOWO — GMINNE ZATORY 2018. 

40 	8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018. 

Zarzgcl Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale 

Nr 618/2018 w sprawie zmian w uchwale bud2etowej Powiatu Pultuskiego na rok 

2018 Nr 	/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

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

administracji rzgdowej oraz innych zadati zieconych odrebnymi 

ustawami. 

Zarz4dPowiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale Nr 

• 
619/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rz4lowej oraz innych zadan zieconych odrebnymi ustawami. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych 

w toku wykonania budietu 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale Nr 

620/2018 w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w toku wykonania 

bucaetu. 

11. Przyjecie protokolow posiedzenia Zarz4du w dn. 3, 17, 18, 26 lipca oraz 

1 sierpnia 2018r. 

Zarzgd Powiatu przyjaI protokoly posiedzenia Zarz4du w dn. 3, 17, 18, 26 lipca 

oraz 1 sierpnia 2018r. 

12. Wolne wnioski 
Wolnych wnioskow nie zgloszono. 



Na tym protokOl zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 10.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

• Podpisy czionkow Zarz 	Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Jciwiak 	(45 	 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 	  

• 
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