Protokol nr 223./2018
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 5 paidziernika 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. Kalendarz zawodow sportowych w okresie I semestru roku szkolnego
2018/2019 oraz przewidywane koszty ich organizacji.
Zarzad Powiatu zatwierdzil Kalendarz zawodow sportowych w okresie I semestru
roku szkolnego 2018/2019 oraz przyje wniosek Dyrektora Wydzialu Edukacji
Zdrowia Kultury i Sportu, ze przedstawione terminy, miejsca i koordynatorzy oraz
wysokok grodkow przewidzianych na organizacj poszczegolnych imprez mote ulec
zmianie/przesunkciu w ramach zatwierdzonej kwoty.
Kalendarz imprez sportowych stanowi zaIacznik nr 3 do protokolu.
2. Decyzja w sprawie zmiany stawki na doksztakanie zawodowe uczniow
— zatwierdzenie aneksow do porozutnieti
Zarz4d Powiatu akceptowal trek aneksow do porozumien w sprawie powierzenia
zadati z zakresu edukacji publicznej podlegaj4cych na przeprowadzeniu zakC
teoretycznych przedmiotow zawodowych dla uczniew klas wielozawodowych
kierowanych przez Powiat Pultuski.
Zmiana dot. §3 ust. 1 Porozumienia - koszt ksztalcenia jednego ucznia od 1 wrzegnia
2018r. bcdzie wynosil 450z1.
Trek aneksow stanowi zahicznik nr 4 do protokolu.
3. Informacja nt. ofert zloionych w trybie przetargu na zadanie budowa
tymczasowego budynku poczekalni autobusowej
- wniosek o zwiekszenie budietu na ww. zadanie
Zarzad Powiatu zapoznal sib z inform.acj4 nt. otwarcie ofert w postcpowaniu o
udzielenie zamOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na „Budowc tymczasowego budynku poczekalni autobusowej "
W terminie ziozono nastcpujace oferty:
Oferta Nr 1 TOM — BUD Zaklad Budownictwa OgOlnego Uslugi Transportowe
Tomasz Andrzej Wqglowski, ul. Kosynierow 2, 06-100 Pultusk, wartoge oferty brutto:
980.000,00 zl, termin wykonania: 31.05.2019r., okres gwarancji: 96 mieskcy, termin
platnogci: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Oferta Nr 2 WALD — GLOB Jan Radecki Sp J., ul. Kogciuszki 41, 06-100 Pultusk,
wartogC oferty brutto: 1.073.333,33 zl, termin wykonania: 31.05.2019r., okres
gwarancji: 96 miesiccy, termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
Oferta Nr 3 Przedsiebiorstwo Uslugowo Handlowe Artur Piechotka, ul.
Daszynskiego 72, 06-100 Pultusk, wartoge oferty brutto: 1.167.270,00 z1, termin
wykonania: 31.05.2019r., okres gwarancji: 96 mieskcy, termin platriogci: 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Wobec powy7szego najkorzystniejsza oferte zlo7yla firma TOM-BUD.
W zwiazku z tym, 7e grodki finansowe zaplanowane na ww. zadanie to 745.81071,
Zarzad Powiatu postanowil wystapiC do Rady Powiatu o z-wkkszenie grodkow o
dodatkowe 234.190z1. Na najbli7sze posiedzenie Rady Powiatu zostanie
przygotowany stosowny projekt uchwaly.
Propozycja zmian stanowi zalacznik nr 5 do protokolu.
4. Wniosek DPS w sprawie wyraienia zgody na wydiuienie umowy
uiyczenia sprzctu sportowego dla KP PSP.
Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Domu Pomocy
Spolecznej o wyraienie zgody na przed1u7enie umowy podpisanej z Komendantem
Komendy Powiatowej Paristwowej Stray Po7arnej w Pultusku o uzyczenie sprzctu
sportowego dla KP PSP.
Wniosek stanowi zalacznik nr 6 do protokolu
5. Zatwierdzenie postcpowania na zakup samochodu dla DPS w Pu1tusku
Dyrektor Wydzialu Organizacji i Nadzoru poinformowala, 7e w oparciu art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych, w trybie zapytania

ofertowego zostanie przeprowadzone postcpowanie o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie zadania: pn. LIKWIDACJA BARTER
TRANSPORTOWYCH (Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus
przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym dwOch na wozkach
inwalidzkich, dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku).
Przedmiotem zamOwienia jest zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus
przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych, w tym dwOch na wozkach
inwalidzkich dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku w ramach programu pod
nazw4, „Program wyrOwnywania r62nic micdzy regionami III" — Obszar D. Realizacja
projektu wspolfinansowana jest przez Par stwowy Fundusz Rehabilitacji 0s6b
Niepelnosprawnych (PFRON) tj. przedmiot zamOwienia obejmuje dostawc
samochodu przystosowanego do przewoenia os6b niepelnosprawnych, w typie
mikrobusu (8 pasaierow + kierowca) z

przewolenia 2 °sob

niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich. Przystosowanie samochodu obejmuje
adaptacj pojazdu do przewozu os6b niepelnosprawnych, w tym take podro2u4cych
na swoich wozkach. Samoch6d musi bye wyposaZony w specjalne najazdy aluminiowe,
umoZliwiajgce wprowadzenie do grodka pojazdu zarowno wozka tradycyjnego, jak
rownie2 wjazd do auta wozkiem inwalidzkim o napcdzie elektrycznym.
Termin wykonania zamOwienia — do 20.12.2018 r.
Miejsce skladania ofert: Starostwo Powiatowe w Pultusku — kancelaria, ul. Math
Sklodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk.
Termin skladania ofert: 17.10.2018 r.
Zarzad przyjaI informacjq oraz akceptowal trek zapytania ofertowego, ktOre stanowi
zakcznik nr 7 do protokolu.
6. Podjecie uchwaty w sprawie rozpoczecia konsultacji spolecznych
Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 640/2018 w sprawie rozpoc4cie konsultacji
spolecznych. Konsultacje spoleczne dotycz4. projektu uchwaly Rady Powiatu w
Pultusku w sprawie Programu Wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami
pozarz4dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnok
pozytku publicznego na rok 2019, zwanego dalej Programem WspOlpracy w celu

wyraZenia i poznania opinii podmiotow o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki poZytku publicznego i wolontariacie lub zgloszenia
propozycji zmian dotyczacych Programu Wspolpracy.
Planowana wysokoge grodkow przeznaczona na realizacjc Programu na rok 2019
zostanie okreglona w bud2ecie Powiatu Pultuskiego na 2019r. do kwoty 20 000z1.
Szczegolowa informacja na ww. temat stanowi zalacznik nr 7a do protokolu.
7. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokoki oplat za usuniccie i przechowywanie pojazdow oraz
wysokoeci kosztow w przypadku odstqpienia od usuniecia pojazdu na
obszarze powiatu na 2019r.
Usuwanie pojazdow z drog i dalsze postepowanie z tymi pojazdami reguluje art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdow, ktorych
uZywanie mote zagraZae bezpieczenstwu lub porzadkowi ruchu drogowego albo
utrudniajacych prowadzenie akcji ratowniczej. Przepisy jw. Enumeratywnie
wymieniaja przypadki, w ktorych pojazd jest usuwany z drogi na koszt
Pojazd usuniety z drogi umieszcza sib na wyznaczonym przez Starostc parkingu
strzeionym do czasu uiszczenia oplaty za jego usuniecie i parkowanie. Ustawa prawo
o ruchu drogowym zobowiazuje rack powiatu do corocznego ustalania w drodze
uchwaly wysokoki oplat za usuwanie pojazdow i przechowywanie tego2 pojazdu na
parkingu. Wysokoge oplat nie mole bye wpsza niz maksymalne stawki oplat
okreglone na kaZdy rok kalendarzowy przez Ministra Finansow.
Zarzad Powiatu zatwierdzil projekt w sprawie ustalenia wysokoki oplat za usunkcie
i przechowywanie pojazdow oraz wysokoki kosztow w przypadku odstapienia od
usuniccia pojazdu na obszarze powiatu. na 2019r. (w brzmieniu zalacznika nr 8 do
protokolu), ktOry zostanie skierowany na komisje i Sesjc Rady Powiatu.
8. Informacja nt. pisma dot. dzialalnoki PUP.
Zarzad Powiatu zapoznal siq z informacja przedstawiona przez

Dyrektora

Powiatowego Ur4du Pracy nt. dzialalnoki jednostki. Dyrektor szczegolna uwagg
zwrOcila na przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiqbiorc6w, w mygl

ktorej przedsicbiorcy, podejmujqcy dzialalnoge gospodarczq, po raz pierwszy, mog.
skorzystae z tzw. „ulgi na start" - tj. mom nie podlegae obowiqzkowym
ubezpieczeniom spolecznym przez okres 6 miesiccy od dnia podjccia dzialalnoki
gospodarczej. Skorzystanie z tej ulgi powoduje, 2e osoby z niej korzystajace - nie sq. w
mygl ustawy o ubezpieczeniach spolecznych - osobami prowadzqcymi pozarolniczq
dzialalnoge, o czym stanowi art. 8 ust. 6a ustawy z dnia 13 paidziernika 1998 r. o
systemie ubezpieczen spolecznych. Zgodnie z postanowieniami rozporzqdzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztow wyposa2enia lub doposa2enia
stanowiska pracy oraz przyznawania jednorazowych grodkow na podjccie dzialalnoki
gospodarczej, osoby zobowiqzane sq m.in. do prowadzenia dzialalnogth gospodarczej
przez okres co najmniej 12 miesiccy od dnia jej rozpoczccia. Stosowny zapis w tym
zakresie, znajduje sic w umowie cywilnoprawnej. Powiatowy Urzqd Pracy, chcq.c
ustrzec sic wqtpliwogci co do wymaganego przepisami prawa okresu prowadzenia
dzialalnoki gospodarczej, wymaga by osoba, ktora otrzymala grodki na podjecie
dzialalnoga gospodarczej podlegala pelnemu ubezpieczeniu spolecznemu z tego
tytulu. Dla potwierdzenia tego faktu, Urzqd 2qda dowodow potwierdzajacych
zgloszenie do obowiqzkowego ubezpieczenia spolecznego, jak rowniez dowodu
potwierdzajqcego objccie obowiqzkowym ubezpieczeniem spolecznym przez
wymagany okres 12 miesiccy od dnia rozpoczccia dzialalnoki gospodarczej.
9. Ornowienie wskainikow do projektu budietu powiatu na 2019r
Zgodnie z uchwalq Nr XLI/314/10 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 wrzegnia
2010r. w sprawie okreglenia trybu prac nad projektem uchwaly budZetowej Zarzqd
Powiatu okregla i przyjmuje wskainiki do planowania projektu budzetu powiatu.
Wobec powyszego Skarbnik Powiatu przedstawila niej wymienione wskainiki do
projektu planu budZetu na 2019r.:
- grednioroczny wskainik wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych 102,3%
- grednioroczny wskainik wzrostu wynagrodzen w panstwowej sferze
budietowej - 102,3%,

- kwota bazowa dla nauczycieli z projektu ustawy budZetowej na 2019r. —
3.045,21z1
- skladki na Fundusz pracy — 2,45%
Powysze wskainiki wynikajq i sac zgodne z projektem ustawy bu&etowej na 2019r.
przyjtym przez Rak Ministrow.
Zarzqd Powiatu przy41 wskainiki do planu bud2etu na 2019r.
10. Akceptacja warunkow emisji obligacji przedstawionych przez PKO BP.
Zarzqd Powiatu akceptowal warunki emisji obligacji przedstawione przez PKO BP, tj.
marZa 0,85% ponad WIBOR6M i wysokoge prowizji w kwocie 7400z1.
Emisja obligacji na 1acznq kwot 3.700.000z1 zostanie przeznaczona na pokrycie
deficytu w zwiazku z realizac4 zadati inwestycyjnych.
Wykup obligacji zaplanowano nastQujqco:
- lata 2018 — 2019 — karencja
- lata 2020 — 2022 — po 200.000z1
- lata 2023 — 2024 — po 400.000 zl
- lata 2025 — 2027 — po 500.000z1
- rok 2028 — 800.000zI
11.Omowienie zaloieri do projektow uchwal Rady Powiatu w sprawie:
zmian uchwaly budietowej na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pultuskiego.
Zarzqd Powiatu ornowil zaloenia do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie:
zmian uchwaly budZetowej na 2019r. oraz projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego.
Uzasadnienie wprowadzenia zmian stanowi zalftcznik nr 9 do protokolu.
12.Omowienie tematyki XLIV Sesji Rady Powiatu
Zarzqd Powiatu ornowil tematy, jakie zostang, zgloszone pod obrady najbliszej Sesji
Rady Powiatu — wykaz tematow stanowi za4cznik nr 10 do protokolu.
13.Przyjecie protokotow posiedzenia Zarzgdu w dn. 26 i 28 wrzegnia 2018r.
Zarzad Powiatu przyje protokoly posiedzenia Zarz4du w dn. 26 i 28 wrzegnia 2018r.

14. Wolne wnioski.
1) Dyrektor ZS im. B. Prusa w Pultusku poinformowala, ze Biuro Projektowe
OSTROPROJEKT , ktore wykonuje projekt pn. Roboty budowalne w
budynku Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku wraz z przebudowq,
poddasza" wskazuje, ze do wykonania projektu remontu konieczne bcdzie
prawo do dysponowania nieruchomogciq pasa gruntu o szerokoSci min. 4 m od
strony Przedszkola Miejskiego nr 4. Spowodowane jest to tym, ze budynek ZS
zlokalizowany jest na granicy z dzialk, przedszkola i brak prawa dysponowania
nieruchomogciq uniemoZliwi wydanie pozwolenia na budowe. Wniosek stanowi
zalqcznik nr 11 do protokolu.
Zarzqd Powiatu przyje informacj i zwrocil siq do Dyrektora Wydzialu Organizacji i
Nadzoru o przygotowanie pisma do Gminy Pultusk w przedmiotowej sprawie.
2) Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora ZS im. B. Prusa w
pultusku dot. zabezpieczenie grodkow finansowych w kwocie ok. 3.000z1 na
wykonanie szczegOlowej inwentaryzacji kominiarskiej. Wniosek stanowi
zahicznik nr 12 do protokolu.
3) Zarz44 Powiatu akceptowal propozycjc Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej oraz Liceum Ogolnoksztalcqcego im. P. Skargi p dokonanie
zmian wykorzystania grodkow przyznanych na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli za 2018r.
Wnioski w ww. sprawie stanowiq zalqcznik nr 13 do protokoku.
4) Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dla nagrodzonych i wyrOZnionych
nauczycieli Zarzqd Powiatu postanowil ufundowaC kwiaty.
Na ten cel Zarzad przeznaczyl kwotq do 1600z1
5) Zarz41 Powiatu podje uchwale nr 641/2018 w sprawie przekazania w
uZytkowanie zakupionego wyposaenia, materialow biurowych,
eksploatacyjnych oraz dydaktycznych szkolom uczestniczacym w projekcie
„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie
pultuskim".

Na tym protokol zakonczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia — 9.30

Protokolowala:
B. Przybylowska

Podpisy ct/on Zar*u Powiatu:
1. Jan Zalewski
2. Beata joiwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Malgorzata Kozlowska... .....
5. Krzysztof Janusz Pienkos

