Protoko/ nr

./2019

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 22 sierpnia 2019r.
1. Lista obecnoki i porzOek posiedzenia stanowia, za14,czniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Z alewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.8.30
1. Pismo PCPR dot. przyznania dofinansowania do wypoczynku dzieci
dla 2 matoletnich dzieci zam. w powiecie legionowskim
Zarza,d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie dot. wyrazenia zgody na przyznanie dofinansowania do
wypoczynku 2 dzieci przebywaja,cych w rodzinie zastcpczej, przeznaczajqc po 350z1
na kakde dziecko. Wniosek stanowi zakcznik nr 3 do protokolu.
2. Sprawa wprowadzenia do budietu powiatu projektu pn. „Nowa jakok
w szkolach zawodowych — miedzynarodowe state , praktyki, szkolenia
dla uczniow i nauczycieli".
Zarza,d Powiatu przyje informacjc nt. akceptowanego projektu „Nowa jakoge w
szkolach zawodowych — micdzynarodowe stake, praktyki, szkolenia dla uczniow i
nauczycieli" w ramach programow finansowych z udzialem grodkOw europejskich.
Okres realizacji projektu : od 1 paidziernika 2019 do 30 wrzegnia 2020r.
Wartoge projektu: 581 392,28z1.
Formy wsparcia m.in.:
- stake zawodowe zagraniczne w Portugalii dla: 30 uczniow Has III ZSZ im. J.
Ruszkowskiego w Pultusku oraz 25 uczniow Has III ZS im. B. Prusa w Pultusku,
- 10 dniowe wyjazdy na szkolenia dla nauczycieli: ZSZ — 12 nauczycieli, ZS — 5
nauczycieli.

Zarzqd Powiatu postanowil o wprowadzeniu ww. zadania do bu&etu powiatu na
najbliszej Sesji Rady Powiatu.
3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019r.
zadania publicznego powiatu pultuskiego w zakresie podtrzymania
tradycji narodowej, pielegnowania polskoeci oraz rozwoju ewiadomoeci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
W dn. 20 sierpnia 2019r. Komisja Konkursowa dokonala oceny foimalnej i
merytorycznej oferty zlozonej na realizacjc zadania publicznego w zakresie
podtrzymania tradycji narodowej, pielegnowania polskogci oraz rozwoju gwiadomogci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Oferte zloZylo Stowarzyszenie Pamiee i To2samoge , Komitet Budowy Pos4gu —
Popiersia Wincentego Witosa. Oferta spelnia wymagania zawarte w ogloszonym
konkursie.
Oferent zorganizuje konkurs plastyczny skierowany do uczniOw szkol podstawowych
i ponadpodstawowych pt.: „Bohaterzy i miejsca zwiazane z odzyskaniem
niepodleglogci z terenu powiatu pultuskiego". Zwycieskie prace zostarqzamieszczone
w kalendarzu trojdzielnym na 2020r. w wydanym nakladzie 150 szt.
Wartoge oferty wyniosla 10.000z1 Wklad wlasny wskazany przez oferenta (osobowy i
rzeczowy) 2.500z1.
Zarzqd Powiatu akceptowal wybor oferty. Sposob finansowania zadania, objetego
konkursem , zostanie okreglony w stosownej umowie.
Zarz4d Powiatu podje uchwale nr 160a/2019 w sprawie wyboru oferty i udzielenia
dotacji na realizacje w 2019r. zadania publicznego powiatu pultuskiego w zakresie
podtrzymywania tradycji narodowej, pielegnowania polskogci oraz rozwoju
gwiadomogci narodowej , obywatelskiej i kulturowej.
4. Zatwierdzenie projektu uchwary Rady Powiatu sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania PrzestepczoSci oraz Ochrony
Bezpieczetistwa Obywateli i Porzgdku Publicznego na lata 2019 — 2023

Zarz4d Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania PrzestQpczogci oraz Ochrony Bezpieczenstwa
Obywateli i Porzqdku Publicznego na lata 2019 — 2023, ktOry bqdzie przedmiotem
komisji i sesji Rady Powiatu. Program stanowi za4cznik nr 4 do protokolu.
5. Decyzja dot. ogloszenia postepowania o udzielnie zarnowienia
publicznego na zakup 2 samochodow ze Arodkow PFRON
Zarz4d Powiatu zatwierdzil Specyfikacjq Istotnych Warunkow ZamOwienia na
realizacjc dwOch projektow dotyczqcych zakupu samochodow (dla kazdego projektu
po jednym) przystosowanych do przewozu osob niepelnosprawnych na potrzeby
jednostek organizacyjnych Powiatu Pultuskiego w ramach programu pod nazwq.
„Program wyrownywania roZnic micdzy regionami III" — Obszar D. Realizacja
projektu wspolfinansowana jest przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji ()sob
Niepelnosprawnych (PFRON) tj. przedmiot zamOwienia obejmuje dostawc autobusu
powy2ej dziesiccioosobowego przystosowanego do przewozu osob
niepelnosprawnych, w tym jednej na w6zku inwalidzkim dla Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Pultusku oraz dostawq dziewiciomiejscowego samochodu typu
mikrobus przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym dwoch na
wozkach inwalidzkich dla Specjalnego (Nrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny
Karlowicz w Pultusku. Przystosowanie samochodu obejmuje adaptacjc pojazdu do
przewozu ()sob niepelnosprawnych, w tym take podr62u4cych na swoich wozkach.
Samoch6d musi bye wyposa2ony w specjalne najazdy aluminiowe, umo2liwiaj4ce
wprowadzenie do grodka pojazdu zarOwno w6zka tradycyjnego, jak rownie2 wjazd do
auta wozkiem inwalidzkim o napcdzie elektrycznym. Zamawiajacy podzielil
zamOwienie na 2 zadania i dopuszcza skladania ofert czegciowych j.n.
Zadanie 1 : „Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pultuskiego — zakup
autobusu 10-cio i wiccej miejscowego dostosowanego do przewozu osob
niepelnosprawnych",
Zadanie 2: „Likwidacja barier transportowych (zakup dziewiqciomiejscowego
samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych,

w tym dwoch °sob na wozkach inwalidzkich, dla SOSW im. A. Karlowicz w
Pultusku".
Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 160/2019 w sprawie powolania komisji
przetargowej.
6. Wniosek dyrektora

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Pultusku o wyraienie zgody na czas pracy Poradni w roku szkolnym
2019/2020.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dzienny czas pracy Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Pultusku od 1 wrzegnia 2019r. do 31 sierpnia 2020r. Pismo w
przedmiotowej sprawie stanowi zalqcznik nr 5 do protokolu.
7. Wniosek

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Pultusku o wyraienie zgody na zatrudnienie dodatkowego pedagoga
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pultusku.
Zarzgd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Pultusku o wyraZenie zgody na zatrudnienie dodatkowego pedagoga
w Poradni w wymiarze 20 godzin tygodniowo (caly etat) w tym 1/2 etatu za psychologa,
z ktorym umowa o pracq na czas okreglony ulega rozwiazaniu z dn. 31.08.2019r.
Wniosek stanowi zahicznik nr 6 do protokolu.
8. Protoko/ z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania
stypendi6w za osiggniccia wysokich wynikow sportowych.
Zarzgd Powiatu przyja1 informacje nt. protokolu Komisji Stypendialnej w sprawie
przyznania stypendiOw za osicniccia wysokich wynikow sportowych w brzmieniu
za4cznika nr 7 do protokolu.
Zarz4d akceptowal wyplatc stypendiow w okresie wrzesien — grudzien 2019r.
kwocie po 200z1 miesiqcznie nastcpujacym uczniom:
- Zuzannie Kaminskiej — LO im. P. Skargi w Pultusku
- Oldze GAsiewskiej — ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku
9. Wniosek Stowarzyszenia Wspolnota Polska Dom Polonii w Pultusku o
wsparcie Pikniku Historycznego

Zarz41 Powiatu pozytywnie zaoponowal wniosek Stowarzyszenia Wspolnota Polska
Dom Polonii w Pultusku dot. udzielenia wsparcia finansowego na Piknik historyczny
(uroczystok upamietnienia rocznicy Victorii Wiedenskiej), przeznaczajac 1 000z1
(slownie: jeden tys4c z1) na pokrycie wydatkow zwiazanych z wykonaniem
materialow reklamowych promu4cych ww. wydarzenie.
Wniosek stanowi za4cznik nr 8 do protokolu.
10. Informacja nt. petycji dot. wprowadzenia Polityki

Zarzgdzania

Konfliktem Interesow.
Zarz4d zapoznal sie z petyc4 dot. wprowadzenia Polityki Zarzadzania Konfliktem
Interesow w brzmieniu zal4cznika nr 9 do protokolu. Sprawa bedzie przedmiotem
Komisji Skarg Wnioskow i Petycji a nastepnie zostanie skierowana na posiedzenie
Rady Powiatu.
11. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu
Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z
dnia 19 grudnia 2018 r.
Zarzad Powiatu pod41 uchwale nr 158/2019 w sprawie zmian uchwaly bu&etowej
Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu Pultuskiego z dnia
19 grudnia 2018 r.
12. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow
wprowadzonych w toku wykonywania budietu.
Zarz4d Powiatu podj41 uchwale nr 159/2019 w sprawie zmian planow dochodow i
wydatkow wprowadzonych w toku wykonywania budZetu.
13. Podpisanie protokolu posiedzenia Zarz4du w dniu 11, 17, 31 lipca oraz
9 sierpnia 2019r.
Zarzqd Powiatu podpisal protokoly posiedzenia Zarz4du z dn. 11, 17, 31 lipca oraz
9 sierpnia 2019r.
14. Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.

Na tym protokolow zakonczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia 10.00
Protokolowala:
B. Przybylowska

Podpisy czlonkOw Zarz4du Powi, tu:
1. Jan Zalewski
10
0f)

2.

Beata Jozwiak

3.

Halina Zofia Banach

4.

Emilia Agata G4secka.... if

5.

Zbigniew KsicZyk

4 QAitdatt
40;

