Protokot nr

.12018

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Pultusku
w dniu 5 wrzegnia 2018r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia za1aczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczy1 Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.15
1. Omowienie spraw dot. dr6g powiatowych:
- wniosek mieszkancow wsi Lubienica- Superunki dot. budowy chodnika
wzdlui drogi powiatowej
Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem mieszkancow wsi Lubienica- Superunki dot.
budowy chodnika wzdiu2 drogi powiatowej w m. Lubienica — Superunki.
Wizja w terenie potwierdzila potrzebc budowy chodnika w ci4gu ww. drogi.
Zarzad Powiatu postanowil, ze bcdzie podejmowal starania o ujecie w planach
finansowych wykonania dokumentacji projektowej i realizacjc budowy chodnika.
Wniosek mieszkaricow stanowi za1acznik nr 3 do protokolu.
- wniosek Rady Soleckiej wsi Bartodzieje o dalszq modernizacje drogi nr 3433
Bartodzieje — Obryte
Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Rady Soleckiej wsi Bartodzieje o dalsza
przebudowc drogi na odcinku Bartodzieje — Obryte. W roku 2015 przebudowano odcinek
drogi od m. Bartodzieje na odc. 1340mb, korzystajac z dofinansowania Urzcdu
Marszalkowskiego w Warszawie.
Zarzad uznal, ze ze wzglcdu na koszt inwestycji i moZliwogci finansowe Powiatu,
umieszczenie przebudowy dalszego odcinka drogi bcdzie moZliwe w kolejnych latach ,
przy deklaracji Gminy Obryte o partycypacji w kosztach .
Wniosek mieszkancow stanowi zakcznik nr 4 do protokolu.
2. Sprawa zloienia wniosku w ramach programu tzw. „schetynowka"
Zarzftd Powiatu postanowil wystapie do Rady Powiatu o wyraienie zgody i zabezpieczenie
wkladu wlasnego na realizacjc nastcpujacych zadan inwestycyjnych w ramach programu
wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019", tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porzftdzie-Obryte-Pultusk na odcinku
Obryte — Grodek Nowy"
VW* Gminy Obryte zadeklarowal pomoc finansowq. w wysokoki 300.000 zi.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-GAsocin-Ciechanow na odcinku w
m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-wierkowo"
\Wit Gminy Swiercze zadeklarowal pomoc finansowa, w wysokoki 300.000 zl.
3. Informacja PCPR nt. wystqpienia pokontrolnego Wojewody Mazowieckiego
W dniach 12 —14 marca 2018r. Inspektorzy Wydzialu Polityki Spolecznej Mazowieckiego
Urzedu Wojewodzkiego w Warszawie przeprowadzili kontrole kompleksowq.w Starostwie
Powiatowym w Pultusku. Przedmiotem kontroli bylo sprawdzenie prawidlowoki
realizacji przez powiat zadan z zakresu administracji rz4dowej w ramach przeciwdzialania
przemocy w rodzinie, w tym opracowania i realizacji programow oddzialywan korekcyjno
— edukacyjnych dla os6b stosujacych przemoc w rodzinie. Kontrolq objeto rok 2016.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze w statucie PCPR, a take w
regulaminie organizacyjnym ww. jednostki nie przypisano zadan z zakresu realizacji ustawy
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie zadnemu ze stanowisk lub zespolOw. Std
propozycja dokonania zmian w Statucie PCPR a nastmlie Regulaminie organizacyjnym.
Zar4d Powiatu przyja1 inforrnacje.
4. Omowienie projektu uchwaty Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwaly dot.
utworzenia PCPR i nadania mu Statutu
Zarz4d Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwaly dot.
utworzenia PCPR i nadania mu Statutu w brzmieniu zakcznik nr 5 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie skierowany na Sesjc Rady Powiatu.
5. Decyzja w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
Dyrektor Wydzialu Edukacji p. K. Jankowska poinformowala o trwa4cych pracach nad
dostosowaniem regulaminu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z obowi4zu4cymi
przepisami prawa ogwiatowego. Trek zmian bedzie konsultowana ze zwivkami
zawodowymi nauczycieli dziala4cymi na terenie powiatu pultuskiego.
Zarzad Powiatu przyjaI informacje.
6. Wniosek SOSW dot. zmiany calodziennej stawki iywieniowej
Zarz4d Powiatu po zapoznaniu sie z wnioskiem SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku
postanowil o ustaleniu calodziennej stawki Zywieniowej w SOSW na 11 A.
Pismo SOSW stanowi za4cznik nr 6 do protokolu.

7. Zakres rekrutacji do podleglych szka ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2018/2019.
Zarzgd Powiatu po zapoznaniu sic z zakresem rekrutacji do podleglych szkol
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzien 3 wrzenia 2018r.
zatwierdzil utworzenie
• w LO im. P. Skargi w Pultusku — 4 oddzialOw
• w ZSZ im. J. Ruszkowskiego — 5 oddzialow
• w ZS im. B. Prusa w Pultusku - 4 oddzialow
8. Wniosek Niezaleinego Samorzqdnego Zwiqzku Zawodowego Policjantow
Zarz4du Terenowego w Pultusku o ufundowanie pucharu dla druiyny TRAMP
Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Zarz4du Terenowego NSZZP przy
Komendzie Powiatowej Policji o ufundowanie okolicznogciowego pucharu dla dru2yny
TRAMP, ktora w dniach 25-29 wrzegnia 2018r. bcdzie uczestniczyC w „XXVI
Ogolnopolskim Rajdzie Gorskim Slub Mundurowych w Murzasichle"
Na ww. cel Zarzqd przeznaczyl 200z1
Wniosek stanowi zalftcznik nr 7 do protokolu.
9. Zaproszenie Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego do wziecia udzialu
w konkursie „Stolica Kulturalna Mazowsza"
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z zaproszeniem Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego
do wziccia udzialu w konkursie „Stolica Kulturalna Mazowsza" w brzmieniu za4cznika
nr 8 do protokolu.
Zarzqd postanowil, ze nie bcdzie skladal oferty ww. konkursie.
10.Sprawa budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej
Zarzad Powiatu po zapoznaniu sic z informac4 nt. 4cznych kosztow budowy
tymczasowej poczekalni autobusowej - 793.884 z1 brutto, postanowil wystvie do Rady
Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie ww. zadania do wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018 — 2019 i zabezpieczenie grodkow finansowych.
11. Sprawozdanie Pultuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela w Pultusku z
zadati powiatowej biblioteki dla powiatu pultuskiego
Zarzftd przyje sprawozdanie Pultuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela w Pultusku
z zadan powiatowej biblioteki dla powiatu pultuskiego w brzmieniu za4cznika nr 9 do
protokolu.

12. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2018.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalq
Nr 625/2018 w sprawie zmian w uchwale bu&etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018
Nr

/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.
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalq
Nr 626/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadari z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadari zleconych odrOnymi ustawami.
14.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w
toku wykonania budietu
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwaly Nr
627/2018 w sprawie zmian planOw wydatkow wprowadzonych w toku wykonania
buaetu.
15.Przyjecie protokotow posiedzenia Zarz4du w dn. 21 i 28 sierpnia 2018r.
Zarzad Powiatu przyjal protokoly posiedzenia Zarzadu w dn. 21 i 28 sierpnia 2018r.
16.Wolne wnioski.
• 9 wrzenia 2018r. w pultuskiej Bazylice ks. pralat Wieslaw Kosek bqdzie obchodzil
jubileusz 40 - lecia kaplanstwa i 25 - lecia pracy duszpasterskiej w Parafii gw.
Mateusza w Pultusku.
Z tej okazji Zarzad Powiatu postanowil ufundowae okolicznogciowy upominek i
kwiaty. Srodki finansowe przeznaczone na ten cel to 500z1.
• Radna M. Kozlowska wnioskowala o uregulowanie stanu prawnego oraz
zaplanowanie przebudowy drogi powiatowej na odc. Lipniki w kierunku Bulkowa.
• Radna H. Banach poinformowala o fatalnym stanie drogi w m. Kowalewice.
Wnioskowala o jak najszybszy remont tej drogi.
Dyrektor ZDP poinformowal, 2e w ramach bie2acych prac remontowych, we
wrzegniu br. zostanie poprawny stan nawierzchni tej drogi.

Godzina zakoriczenia posiedzenia — 10.00
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