Protoka nr

/2019

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 31 lipca 2019r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowift zalftczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.13.00

1. Omowienie spraw dot. prac remontowych/inwestycyjnych w DPS ()Maki.
Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach przedstawil informacjc nt. potrzeb
remontowych i inwestycyjnych w DPS w Oldakach, ktOre wynikaj4 z zalecen
pokontrolnych Wydzialu Polityki Spolecznej Urzcdu Wojewodzkiego oraz z protokolu
ustalen czynnoki kontrolnych rozpoznawczych KPPSP.
Remont dot. zmiany sposobu uZytkowania budynku „Rodzinka" z funkcji mieszkalnej,
wielorodzinnej na potrzeby podopiecznych DPS. Oprocz prac remontowych jest
dobudowanie windy na zewn4trz budynku a w pierwszej kolejnoki wykonanie
dokumentacji projektowej.
Zarzqd Powiatu przyj41 informacjc. Sprawa wykonania dokumentacji projektowej na
realizacjc zadania inwestycyjnego m.in. budowa windy , zostanie wprowadzona do budZetu
powiatu na najbliZszej sesji Rady Powiatu. Srodki niezbcdne na ww. zadanie to ok. 3 000
zi netto zostana zabezpieczone w ramach grodkOw DPS Oldaki.
2. Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Konkursowej na realizacjc
zadania publicznego w 2019r. oraz uchwalanie Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej
Zarzqd Powiatu podje uchwalc nr 149/ 2019 w sprawie powolania Komisji Konkursowej
na realizacjc zadania publicznego w 2019r. oraz uchwalania Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej.

Zgodnie z uchwalq, Zatzqd powolal Komisjc Konkursowa w celu przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacj zadania publicznego w formie powierzenia przez
Powiat Pultuski organizacjom pozarzadowym oraz podmiotom, o ktorych mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie w skladzie:
1) Anna Makowka — Przewodnicz4ca — Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji;
2) Robert Dynak — czlonek — Dyrektor Wydzialu Zarz4dzania Kryzysowego;
3) Zbigniew Matusiak — czlonek — Inspektor ds. zarzgdzania kryzysowego,
bezpieczeristwa publicznego i nadzoru nad stowarzyszeniami.
Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji w 2019 r. zadania publicznego powiatu pultuskiego
z zakresu podtrzymania tradycji narodowej, pielqgnowania polskoki oraz rozwoju
gwiadomoki narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Komisja Konkursowa dokona analizy
ofert, a nastqpnie przedstawi Zarzadowi Powiatu wyniki pracy z propozycj4, wyboru oferty.
3. Podjccie uchwaty w sprawie przekazania w uiytkowanie szkole
uczestnicz4cej w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz
umiejetnoki z geografii i fizyk u uczniow LO Skargi" materiatow
dydaktycznych
Zarzqd Powiatu podjal uchwalq nr 148/2019 w sprawie przekazania w uzytkowanie szkole
uczestniczacej w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejqtnogci z
geografii i fizyk u uczniOw LO Skargi" matefialow dydaktycznych. Wartok brutto
przekazanych matefialow 88.020,11 zl.
4. Sprawa umowy najmu oraz odp1atnego administrowania (dot. poczekalni
autobusowej).
Umowq uZyczenia zawarta_ 3 wrzegnia 2018r. pomiqdzy Gmina Pultusk a Powiatem
Pultuskim, Gmina Pultusk uzyczyla na czas nieoznaczony Powiatowi Pultuskiemu czOC
nieruchomoki o powierzchni ok. 1150 m2, oznaczonej jako dzialka nr ewid. 24 poloZona
w obrqbie 20 miasta Pultuska.
Na dzialce o nr ew. 24 znajduje siq budynek poczekalni autobusowej o jednej kondygnacji
nadziemnej o powierzchni uZytkowej 118,06 m2 , wzniesiony przez Powiat Pultuski w
trakcie trwania wyZej powolanej umowy uzyczenia.

W dniu 7 czerwca 2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pultusku wydal
decyzjc Nr 43/2019, na mocy ktOrej udzielil Powiatowi Pultuskiemu pozwolenia na
uzytkowanie tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, zlokalizowanego na dzialce
nr ewid. 24, ob. 20, w Pultusku.
W dniu 12 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta Pultusk wyrazil zgodc na najem przez Powiat
Pultuski na rzecz °sob trzecich tymczasowej poczekalni autobusowej na okres do trzech
lat. Aby budynek poczekalni autobusowej mogl spelnie swojg funkcjc powinien bye
dostcpny dla podroujqcych od wczesnych godzin porannych do pOinych godzin
wieczornych. Zwivane jest to z koniecznogc4 sprawowania biecego nadzorowania,
utrzymania porzftdku i dbalogci o mienie. Ze wzglcdow organizacyjnych celowym jest
powierzenie administrowania budynkiem podmiotowi zewnctrznemu.
Celem racjonalnego gospodarowania grodkami publicznymi, posiadanym mieniem oraz
realizuj4c ustawowe zadanie w zakresie utrzymania powiatowych obiekt6w, urzqdzen
uZytecznogci publicznej i obiektow administracyjnych, Zarzqd Powiatu uznal za zasadne
oddanie ww. nieruchomoge w najem oraz odplatne administrowanie na rzecz Szpitala
Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. (100 % udzialow nalezy do Powiatu Pultuskiego).
Zgodnie z tregciq § 6 ust. 3 pkt 15 Aktu Zalc4ycielskiego Szpitala Powiatowego w Pultusku
sp. z o.o. z dnia 10 lipca 2013r. do przedmiotu dzialalnoki ww. spolki naleZy m.in. wynajem
i zarzadzanie nieruchomokiami wlasnymi lub dzierawionymi.
Zarzqd Powiatu akceptowal projekt umowy najmu i odplatnego administrowania i ustalil,
ze umowa zostanie zawarta na okres 35 miesiccy. Stawka miesiccznego czynszu bcdzie
wynosie 2.000z1 brutto a miesicczna oplata z tytulu wykonywania zadari zw4zanych z
administrowaniem oraz bieiqcym utrzymaniem budynku poczekalni autobusowej -wynosie
4.000z1 brutto. Stosowna umowa zostanie podpisana po Sesji Rady, po zabezpieczaniu na
ten cel grodkOw finansowych w budzecie powiatu.
5. Informacja nt. aneksu nr 2 do umowy poddzieriawy i dzieriawy
nieruchomoici i ruchomoeci z dnia 18 maja 2016r. — temat przewidziany na
Sesje Rady Powiatu
Zarzqd Powiatu zapoznal sic z tregc4 aneksu nr 2 do umowy poddzierawy i dzierzawy
nieruchomoki i ruchomoki z dnia 18 maja 2016r. Wskazane pierwotnie dzialki w

protokole zdawczo — odbiorczym stanow4cym zalqcznik nr 5 do umowy dzierzawy
i poddzierzawy nieruchomoki zawartej 18 maja 2016r. zostaly podzielone. W
zwivku z powyszym zachodzi koniecznoge aktualizacji numerow dzialek bcd4cych
przedmiotem dzierzawy i poddzierzawy oraz aktualizacji wartoki mienia bcd4cego
przedmiotem dzierzawy i poddzierzawy, znajdujacego sic w ewidencji grodkOw
trwalych. W mygl art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorzadzie
powiatowym do kompetencji rady powiatu. naley „podejmowanie uchwal w
sprawach majgkowych powiatu dotycz4cych zasad nabywania, zbywania i obc4iania
nieruchomoki oraz ich wydzierzawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
diu2szy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczegolne nie stanow4
inaczej; uchwala rady powiatu jest wymagana rownie2 w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraja kolejne umowy, ktorych
przedmiotem jest to sama nieruchomoge; do czasu okreglenia zasad zarz4d mote
dokonywae tych czynnoki wyNcznie za zgod4 rady powiatu".
Projekt dokumentu stanowi zalqcznik nr

.do protokolu.

Zarzqd postanowil, ze do ww. sprawy wroci po wyjagnieniu kwestii prawnych z tym
zwiazanych.
6. Informacja nt. skargi zIo2onej na Zarzqd Powiatu dot. zawarcia umowy
na ustuge prowadzenia audytu wewnetrznego — temat przewidziany na
Sesjc Rady Powiatu
W dn. 23 lipca 2019r. do Rady Powiatu w Pultusku wplyncla skarga mieszkanki
Warszawy na Zarz4d Powiatu Skarca wskazuje, ze organ wykonawczy w okresie
od 1. stycznia 2018r. zawieral umowy na usluge prowadzenia audytu wewnctrznego bez
ogloszen na stronie BIP zmniejszajftc przy tym krqg wykonawc6w.
Zarzqd zapoznal sic ze skarga, oraz wyjagnieniami przedstawionymi przez Wydzial
Organizacji i Nadzoru oraz Radcc Prawnego, ze podejmowane dzialania byly zgodne z
przepisami prawa. Skarga bcdzie przedmiotem obrad Komisji Skarg Wnioskow i Petycji
oraz Rady Powiatu w Pultusku.
Posiedzenie Zarzadu opugcila Radna Emilia Gqsecka.

7. Wniosek Solectwa Ciefisza dot. dofinansowania uroczystoici 60-lecia OSP
Ciefisza
Zarz4d Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Solectwa Ciensza dot. udzielania dofinansowania
na organizacjc uroczystoki zwiazanej z 6044 rocznic4. OSP Ciensza i upamktnieniem
zalozenia wsi Ciensza. Zarzqd po przeanalizowaniu planowanych wydatkow wydarzenia
organizowane i wspolorganizowane przez Powiat Pultuski w 2019r. uznal, ze nie ma
moAiwogci finansowych pozytywnie rozpatrzeC wniosek.
8. Podjvcie uchwal'y w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu
Puttuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Puttuskiego z dnia
19 grudnia 2018r.
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podj4l uchwak nr 145/
2019 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr
111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia 19 grudnia 2018r.
9. Podjecie uchwal'y w sprawie zmian planu finansowego zadafi z zakresu
administracji rzgdowej oraz innych zadati zleconych odrebnymi
ustawami.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podja_l uchwak nr
146/2019 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji rz4dowej oraz
innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami.
10.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow
wprowadzonych w toku wykonywania budzetu.
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql uchwai nr
147/2019 w sprawie zmian planow dochodOw i wydatkow wprowadzonych w toku
wykonywania budzetu.
11.Wolne wnioski.
Na tym protokolow zakonczono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia 9.30
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