
ProtokM nr 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 24 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 rozpoczcio sic godz. 10.10 

1. Wniosek PCPR o utworzenie zespolu do rozpatrzenia wniosku 

Stowarzyszenia Jan-Polo o utworzenie warsztatow terapii zajeciowej 

W zwiftzku z wnioskiem Stowarzyszenia Jan-Pol o dofinansowanie ze grodkow 

PFRON kosztow utworzenia i dzialalnoki warsztatow terapii zajcciowej, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku zwrocilo sic z wnioskiem o 

utworzenie zespolu do merytorycznej i formalnej oceny wnioskow. Zarzad Powiatu 

akceptowal wniosek. 

Zgodnie z §4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatow terapii zajcciowej (Dz.U. Nr 63 poz. 

587) zespol powoluje Starosta Pultuski. 

2. Pismo dot. utworzenia przez Stowarzyszenie Jan - Pol warsztatow 

terapii zajeciowej w budynku dawnej szkoly w Swieszewie 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z pismem mieszkatica Gminy Swiercze dot. 

przeanalizowania i rozwaenie kwestii utworzenia przez Stowarzyszenie Jan - Pol 

warsztatow terapii zajcciowej w budynku dawnej szkoly w Swieszewie. 

Pismo stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. 

Sprawa, o ktOrej mowa w3,rej, zajmie sic Zespol powolany przez Staroste 

Pultuskiego do merytorycznej i formalnej oceny wnioskow. 

Ponadto Zarzad Powiatu uznal, ze organy powiatu nie sa uprawnione do oceny 

prawnej wanogci zawieranych przez inne jednostki samorzadu terytorialnego 

umOw cywilnoprawnych. 

3. Pismo Marszalka Woj. Maz. o obniienie wysokoki oplat za zajecie pasa 

drogowego dla obiektow i urzgdzeli infrastruktury telekomunikacyjnej 

Zarzad Powiatu omowil pismo Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego dot. 

obnienia wysokoki oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych dla 



obiektOw i urzqdzerl infrastruktury telekomunikacyjnej. Wniosek stanowi za4cznik 

nr 4 do protokolu. 

Zarzftd Powiatu majqc na wzglcdzie trudnq sytuacjc finansowq bu&etu powiatu, nie 

wyrazil zgody na obniZenie oplat i tym samym podtrzymal w mocy decyzjc podjetq 

w tej sprawie w 2016r. 

4. Wniosek o wyraienie zgody na zioienie wniosku o udzielenie dotacji 

na dofinansowanie robot budowlanych na budynku ZS im. B. Prusa w 

PuItusku 

1 paidziernika 2018r. zostal ogloszony Program MKiDN dot. Ochrony ZabytkOw 

2019r. Celem Programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 

realizowane poprzez konserwacjc i rewaloryzacjc zabytkOw nieruchomych i 

ruchomych oraz ich udostcpnianie na cele publiczne. 

Zarzad Powiatu postanowil, 2e w ramach ww. Programu zostanie wniosek o 

udzielenie dotacji na przeprowadzenie robot budowalnych przy zabytku ZS im. B. 

Prusa w Pultusku. 

WartogC zadania inwestycyjnego — 2.109.000z1. 

Proponowane finansowanie: wnioskowana dotacja do MKiDN — 1.019.600z1, 

grodki budZetu. powiatu — 1.089.400z1 

SzczegOlowa informacja dot. ww. sprawy stanowi zalacznik nr 7 do protokolu. 

5. Wniosek LO im. P. Skargi o zakup akcesoriow lazienkowych 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z wnioskiem Dyrektora LO postanowil, ze 

zakup akcesoriOw do lazienki w nowo wybudowanej hail sportowej (m.in. luster, 

pojemnikOw na mydlo) nastapi w ramach planu finansowego jednostki. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 8 do protokolu. 

6. Wniosek LO dot. ufundowania nagrody w konkursie „Pieeti ujdzie cato 
55 

Liceum OgOlnoksztalcq,ce im. P. Skargi w Pultusku oraz Zwiqzek PilsudczykOw 

RP organizuje Konkurs Piegni Patriotycznej „Piegn ujdzie calo...". Idea, konkursu 

jest popularyzowanie piegni patriotycznej i kresowej oraz pielegnowanie 

wychowania patriotycznego wgrOd mlodzieZy szkOl podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych powiatu pultuskiego. 



Zarzkd Powiatu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO im. P. Skargi w Pultusku, 

postanowil przeznaczye 500z1 dla zwyciczcy ww, konkursu, w kategorii szkol 

ponadgimnazjalnych. 

Wniosek stanowi zalkcznik do protokolu. 

7. Przyjecie protokolow posiedzenia Zarzqdu w dn. 5 paidziernika 2018r. 

Zarzkd Powiatu przyjkl protokol posiedzenia Zarzadu w dn. 5 paidziernika 2018r. 

8. Wolne wnioski. 

1) Zarzkd Powiatu zatwierdzil porozumienie z powiatem nowodworskim w 

sprawie okreglenia wysokoki i zasad pokrywania przez Powiat Pultuski 

kosztOw rehabilitacji mieszkanca Powiatu Pultuskiego - uczestnika 

Warsztatow Terapii. Zajcciowej dzialajkcych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego w Starych Piegcierogach prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego „Jan-Pol" — w czcgci nieobjctej 

finansowaniem ze grodkow PFRON — porozumienie stanowi zalkcznik nr 9 

do protokolu. 

2) Zarzqd Powiatu, po zapoznaniu sic z wnioskiem SOSW im. A. Karlowicz w 

Pultusku, wyrazil zgodc na przystkpienie przez Publicznk Szkolc Specjalnk 

Przysposabiajkck do pracy w SOSW do realizacji" Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa" ogloszonego przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. Pismo stanowi zalkcznik nr 10 do protokolu. 

3) Powiatowy Rzecznik Konsumentow p. L. Liszewska poinformowala, ie 19 

paidziernika 2018r. zostala rozstrzygnicta X edycja konkursu 

zatytulowanego „Przyjazny Konsumentowi", zorganizowanego przez 

Zarzkd Powiatu w Pultusku, Powiatowego Rzecznika Konsumentow i 

Pultuskk Gazete Powiatowk, ktorego celem bylo rozszerzenie gwiadomoki 

konsumenckiej, a szczegolnie wyrOZnienie tych handlowcow i 

uslugodawc6w, ktorzy w kontaktach z konsumentami wykazali sic 

rzetelnokik, profesjonalizmem i tak cennk w iyciu spolecznym Zyczliwokik 

i empatik. 

W konkursie udzial wzicly osoby uprawnione do zglaszania kandydatow, 

bcdkce konsumentami w rozumieniu art.221  Kodeksu cywilnego. 

Konsumenci oddali swoje glosy na kuponach drukowanych w „Pultuskiej 

Gazecie Powiatowej". Lkczna iloge oddanych glosow 265. 



Komisja rozpatrzyla zgloszenia w czterech kategoriach i 

I. „Najlepszy Podmiot Dzialajacy w Uslugach na Terenie Miasta Pultusk". 

Zwyciqzck w tej kategorii zostal: Salon Kosmetyczny „Venus" Marta Fayzy, ul. 

Mickiewicza 22a, 06-100 Pultusk. 

II. „Najlepszy Podmiot Dzialajkcy w Handlu na Terenie Miasta Pultusk". 

Zwyciezck w tej kategorii zostal: Sklep Spoywczy „Czterdziestka" ul. Al. 

Tysikclecia 16, 06-100 Pultusk. 

III. „Najlepszy Podmiot Dzialajkcy w Uslugach na Terenach Wiejskich 

Powiatu Pultuskiego". 

Zwyciczck w tej kategorii zostala firma: „KOBO" Marlena Kozlowska, 

Golkdkowo 21, 06-120 Winnica. 

IV. „Najlepszy Podmiot Dzialajkcy w Handlu na Terenach Wiejskich Powiatu 

Pultuskiego". 

Zwyciqzck w tej kategorii zostala firma : „KOBO" Marlena Kozlowska, 

Golkdkowo 21, 06-120 Winnica. 

W dniach od 11 wrzegnia do 02 paidziernika 2018r. przeprowadzona zostala przez 

Pultuskk Gazetq Powiatowi sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl, w 

ktorej udzial wziqly wszystkie podmioty zgloszone przez konsumentow. Internauci 

wybrali: 

I. „Najlepszy Podmiot Dzialajkcy w Handlu na Terenie Powiatu 

Pultuskiego". 

Laureatem w tej kategorii zostala: Glaz - Bud Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 

45/51, 06-100 Pultusk 

II. „Najlepszy Podmiot Dzialajacy w Uslugach na Terenie Powiatu 

Pultuskiego". 

Laureatem w tej kategorii zostal: Salon Kosmetyczny „Venus" Marta Fayzy, ul. 

Mickiewicza 22a, 06-100 Pultusk. 

Ponadto, spogrod osob biorkcych udzial w glosowaniu — konsumentow, pod 

nadzorem komisji, zostala wylosowana Pani J. Majewska, ktOra zgodnie z 

regulaminem otrzyma nagrodq. 

Zarzkd Powiatu przyjkl informack oraz postanowil o przeznaczeniu ok. 850z1 na 

ufundowanie statuetek oraz nagrody w konkursie. 



Na tym protok61 zakoficzono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia —11.15 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarz 	owia 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	Q1WQ/b 

4. Malgorzata Kozlowska, 

5. Krzysztof Janusz Piefikos  1  
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