
ProtokOl nr .a/2018 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 26 wrzegnia 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 rozpoczeo sib godz. 8.15 

• 
1. Wniosek Stowarzyszenia Wsparcia Spolecznego „JAN-POL" 

prowadzqcego Warsztaty Terapii Zajcciowej o wyraienie zgody na 

zmianc siedziby. 

Dyrektor PCPR p. A. Frejlich przedstawila wniosek Stowarzyszenia Wsparcia 

Spolecznego JANPOL o wyrazenie zgody na zmian siedziby Warsztatow Terapii 

Zajqciowej z obecnej — budynek poloZony w Starych Piekierogach pow. nowodworski, 

na budynek poloZony w Swieszewie gm. Swiercze (budynek po zlikwidowanej Szkole 

Podstawowej). Wniosek ww. sprawie stanowi zalacznik nr 3 do protokolu 

Zarzad Powiatu wyrazil poparcie dla wniosku Stowarzyszenia Wsparcia Spolecznego 

JANPOL, aby na terenie powiatu pultuskiego prowadzone byly WTZ. 

• Jedoczegnie Zarzad zwrocil siq do Dyrektora PCPR o podjccie wszelkich czynnoki 

okreglonych przepisami prawa dla realizacji ww. zadania i przedstawienia informacji na 

ww. temat na posiedzeniu Zarzadu. 

2. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku zmieniajqcej 

uchwate w sprawie okreelenia zadati finansowych w 2018r. ze grodkow 

Patistwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych. 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu zmieniaj4cej uchwalc w sprawie 

okreglenia zadari finansowych w 2018r. ze grodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji 

Os& Niepelnosprawnych, w brzmieniu za4cznik nr 4 do protokolu. Zmiana zwiazana jest 

z rezygnacjft °sob z niepelnosprawnogciami z przyznanych dofinansowan do uczestnictwa w 

turnusach rehabilitacyjnych. Wobec powyiszego proponuje sic, aby kwotc 6.437 71 

przeznaczye na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzct rehabilitacyjny, przedmioty 



ortopedyczne i grodki pomocnicze przyznawana osobom niepelnosprawnym. Poza tym 

Powiatowy Urz4e1 Pracy wnosi o przesuniecie grodkow z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji 

zawodowej w kwocie 4.418z1 na zadanie z zakresu rehabilitacji spolecznej. Powysz4, kwotc 

proponuje sib rowniez przeznaczye na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzct rehabilitacyjny. 

Projekt uchwaly zostanie skierowany na komisje i sesjc Rady Powiatu. 

3. ProAba Dyrektora Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej o wyraienie 

zgody na prace modernizacyjno-adaptacyjne w Poradni. 

Zarzad Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno —

Pedagogicznej w Pultusku dot. wyraenia zgody na wykonanie prac modernizacyjno — 

adaptacyjnych w Poradni, tj. zaadaptowanie na potrzeby jednostki pomieszczen 

usytuowanych na I pktrze budynku, ktore aktualnie nie mote bye wykorzystana. Progba • podykotowana jest rosnacym zapotrzebowaniem na zajqcia terapeutyczne, co wynika z 

rozszerzenia dzialalnoki Poradni. 

Szacunkowy koszt remontu to ok. 35.000z1 

Zarzqd Powiatu postanowil, ze grodki finansowe na ww. cel zostan4 zabezpieczone w 

projekcie uchwaly buaetowej powiatu pultuskiego na 2019r. 

Wniosek Poradni stanowi za4cznik nr 5 do protokolu. 

4. Zatwierdzenie aneks6w nr 1 do arkuszy organizacji szkol i placowek 

ogvviatovvych prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

Zarzad Powiatu zatwierdzil aneksy nr 1 do arkuszy organizacji szkol i placowek ogwiatowych 

prowadzonych przez Powiat Pultuski w brzmieniu zal4cznika nr 6 do protokolu. • 

	

	5. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do organizacji Liceum Ogolnoksztacqcego 

im. P. Skargi w Pultusku w roku szkolnym 2018/2019. 

Zarz4dPowiatu zatwierdzil Aneks nr 2 do organizacji LO im. P Skargi w Pultusku w roku 

szkol. 2018/2019 w brzmieniu zalqcznika nr 7 do protokolu. 

Zmiany dokonano ze wzglqclu na: 

- organizacjc wybranych zajqe w formic indywidualnych zajqe dla uczennicy klasy I z 

orzeczeniem ksztalcenia specjalnego 

- pisemrqrezygnacjq rodzicow z zajqe rewelacyjnych ucznia klasy II 

6. Wniosek Dyrektora SOSW o wyraienie zgody na nieodplatne udostepnienie 

Awietlicy szkolnej na cele szkoleniowe. 

Zarzad Powiatu akceptowal wniosek Dyrektor SOSW dot. wyraienia zgody na udostqpnienie 

p. Czerwiriskim gwietlicy szkolnej, w celu zorganizowania szkolenia „Trening umiejqtnogci 



• 

spolecznych dla nauczycieli, terapeutow, psychologow, logopedow, pedagogOw specjalnych 

oraz rodzicow dzieci niepelnosprawnych". 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 8 do protokolu. 

7. ProtokM z posiedzenia komisji dot. przyznania stypend.iew za wybitne 

wyniki w nauce. 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z protokolem Komisji Stypendialnej (w brzmieniu zakcznika 

nr 9 do protokolu) i akceptowal wniosek Komisji o: 

- przyznanie stypendiow za wybitne wyniki w nauce dla: 31 uczniow LO im. P. Skargi w 

Pultusku, 22 uczniow ZSZ im. J. Ruszkowskiego w pultusku, 7 uczniow z ZS im. B. Prusa w 

Pultusku 

- przyznanie stypendium za wybitne osiftgniecia artystyczne dla uczennicy LO im. P. Skargi 

8. Podjecie uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontaktowego ubiegajqcego sic o awans na stopieti nauczyciela 

mianowanego. 

Zarzad Powiatu podjql uchwalc nr 637/2018 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela kontaktowego ubiega4cego sic o awans na stopieri nauczyciela mianowanego. 

Ponadto Zarz4d Powiatu dla eksperta z listy MEN, uczestniczacego w pracach komisji 

egzaminacyjnej, ustalil wynagrodzenie w wysokoki 150z1 brutto. 

9. Informacja o stank realizacji zadati oAwiatowych przez organy wykonawcze 

samorzqdu Powiatu Pultuskiego w roku szkolnym 2017/2018 - temat 

przewidziany na Sesje Rady Powiatu 

Zarz4c1 Powiatu akceptowal informacjc o stanie realizacji zadari ogwiatowych przez organy 

wykonawcze samorzadu Powiatu Pultuskiego w roku szkolnym 2017/2018 w brzmieniu 

za4cznika nr 10 do protokolu. 

Informacja bcdzie przedmiotem komisji i sesji Rady Powiatu. 

10. Wniosek o wydtuienie terminu na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla ZS im. B. Prusa w Pultusku. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z pismem ZS im. B. Prusa w Pultusku o zmiane terminu 

wykonania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty 

budowalne w budynku ZS im. B. Prusa w Pultusku wraz przebudowq, poddasza. 

Pismo stanowi zaIacznik nr 11 do protokolu. 

Zarzftd Powiatu akceptowal wniosek, wyznacza4c termin wykonania umowy na 20 grudnia 

2018. 



11. Wniosek o likwidacje Arodka trwalego tj. komputera + monitor LCD 

Zarzad Powiatu dzialajqc na podstawie Regulaminu gospodarowania skiadnikami majqtku 

ruchomego powiatu (stanowiqcego zakqcznik do uchwaly nr 572/2014 Zarzftdu Powiatu z 

dnia 13 paidziernika 2014r.), akceptowal wniosek Dyrektora Wydzialu Organizacji i Nadzoru 

o wyraenie zgody na likwidacjc grodka trwalego, tj. komputera+monitor LCD. 

Powodem likwidacji jest wyeksploatowanie urzqdzenia. 

Wniosek dyrektora stanowi zalqcznik nr 12 do protokolu. 

12. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania w uiytkowanie zakupionych 

materiatow dydaktycznych szkole uczestnicz4cej w projekcie „Akademia 

Sukcesu LO Skargi w Pultusku" 

Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 632/2018 w sprawie przekazania w -u.ytkowanie 

zakupionych materiakow dydaktycznych szkole uczestniczqcej w projekcie „Akademia 

Sukcesu LO Skargi w Pultusku" 

13. Petycja mieszkancow przeciwko bazy noclegowej dla pracownikow 

budowlanych w Burlakach. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z petycjq mieszkancow i wiagcicieli dzialek i domkow 

rekreacyjnych we wsi Burlaki o zaniechanie jakichkolwiek planow budowy „bazy noclegowej" 

dla pracownikow budowlanych oraz informacjc przekazanq, przez Sekretarza Powiatu, ze do 

dnia dzisiejszego nie wplyne wniosek o wydanie pozwolenia na budowe w przedmiotowej 

sprawie. 

Petycja stanowi zakcznik nr 13 do protokolu. 

14. Podjecie uchwaly w sprawie upowainienia dwoch cztonkow Zarzqdu 

Powiatu do czynnoAci prawnych zwiqzanych z emisk obligacji Powiatu 

Pultuskiego. 

Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 636/2018 w sprawie upowanienia dwOch czlonkow 

Zarzqdu Powiatu do czynnoki prawnych zwiqzanych z emisjq obligacji Powiatu Pultuskiego. 

15. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018. 

Zarz41 Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jedn.oglognie podje uchwalc 

Nr 633/2018 w sprawie zmian w uchwale buaetowej Powiatu. Pultuskiego na rok 2018 Nr 

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



• 

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

administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwalc 

Nr 634/2018 w sprawie zmian planu finansowego zadafi z zakresu administracji rzadowej 

oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami. 

17. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonania budietu 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc Nr 635/2018 

w sprawie zmian planOw wydatkow wprowadzonych w toku wykonania bu&etu. 

18. Przyjvcie protokotu posiedzenia Zarzqdu w dn. 5 i 13 wrzeAnia 2018r. 

Zarzad Powiatu przyje protokoly posiedzenia Zarzadu w dniu 5 i 13 wrzegnia 2018r. 

19. Wolne wnioski. 

1) Zarzad powiatu podja1 uchwalc nr 631/2018 w sprawie nieodplatnego przekazania w 

uiytkowanie zakupionych gier planszowych nt. podstaw przedsicbiorczoki szkolom 

uczestniczacym w projekcie „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — 

zawodowego w powiecie pultuskim". 

2) Zarzad Powiatu akceptowal aneks do umowy z dnia 7 marca 2017r. dot. zadania 

„Budowa sali  gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pultusku". Zmiana zwiazana jest 

z wyznaczeniem terminu realizacji zadania na 15 paidziernika 2018r. Aneks stanowi 

zalacznik nr 14 do protokolu. 

3) p. M. Piatek — Komendant KPPSP w Pultusku przedstawil wniosek o udzielenie 

pomocy finansowe w wysokoki 22.000z1 z przeznaczeniem na remont masztu 

antenowego, ktory jest wanym elementem systemu komunikacji na terenie powiatu. 

Poza tym p. Komendant wnioskowal o zakup 2 stacji bazowych. Zarzad Powiatu 

pozytywnie zaopiniowal wniosek Na najbliZsza Sesjc Rady Powiatu w Pultusku, 

planowana w I polowie pahlziernika br., zostanie przygotowana stosowna uchwala w 

przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art.19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o 

Pafistwowej Stray Poarnej (Dz.U. z 2018r. poz.1313) grodki finansowe zostana 

przekazane na Fundusz Wsparcia Panstwowej Stray Poarnej na warunkach 

okreglonych w zawartym porozumieniu. 

Wniosek KP PSP stanowi zalacznik nr 15 do protokolu. 



ti 

<14)/N. 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakoliczenia posiedzenia — 10.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

• 
Podpisy czlonkow Zarz4du 	a : 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 

• 
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