
ProtokM nr 	./2018 

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Puttusku 

w dniu 12 grudnia 2018r. 

1. Lista obecnogci i porz4dek posiedzenia stanowiq za4czniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo sic godz. 8.15 

1. Wniosek o budowe drogi powiatowej na odc. Kortowka — granica 

powiatu (gmina Gzy) 

Wniosek zgodnie z art. 16a ustawy o samorzftdzie powiatowym zostal przekazany do 

rozpatrzenia przez Radc Powiatu. 

2. Wniosek o poprawe stanu drogi powiatowej na odc. Debiny — Celinowo 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem o poprawe stanu drogi na odc. Dcbiny —

Celinowo — gm. Zatory, w brzmieniu zalqcznika nr 3 do protokolu. 

Ze wzglcdu na koszt inwestycji i moAiwogci finansowe Powiatu Pultuskiego, 

umieszczenie przebudowy odcinka drogi w planach inwestycyjnych bcdzie moZliwe w 

kolejnych latach, przy deklaracji Gminy Zatory w partycypowaniu w kosztach i bcdzie 

wymagalo pozyskania dodatkowej dotacji z jednego z funduszy ministerialnych 1)4.d 

samorz4dowych. 

Majqc na wzglcdzie obecny stan drogi Zarz41 Powiatu zobowival ZDP do 

podejmowania wszelkich dzialan majqcych na celu zapewnienie jej przejezdnogci. 

3. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu - Stanowisko w sprawie 

podjecia dziatati w zakresie przejccia i przekazania w formie darowizn 

drog powiatowych i gminnych. 

Zarzqd Powiatu akceptowal projekt uchwaly - Stanowisko w sprawie podjecia dzialan 

w zakresie przejccia i przekazania w formie darowizn drog powiatowych i gminnych. 

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym 

Powiat wykonuje okreglone us tawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i drog publicznych. 



W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych szczegolowo okreglono 

zadania Powiatu w zakresie budowy i utrzymania drog publicznych o kategorii 

powiatowej. Artykul 6a. ust.1 ustawy o drogach publicznych stanowi, i2 „do drdg 

powiatowych talicta sic drogi inne nit okreflone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowicice pokictenia 

miast beckgch siedtibami powiatow siedtibami gmin i siedtib groin miecky sobq' 

Pomiedzy drogami powiatowymi istnieje ciag drogowy - od dzialki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 120 polozonej w Lipnikach Starych, gmina Pultusk do 

dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 34 w Przewodowie Majorat, gmina Gzy, 

ktory zgodnie z powolana wy2ej ustawa o drogach publicznych powinien stanowie 

drogc o kategorii drogi powiatowej. Na chwilq obecna ww. grunty pomiqdzy drogami 

powiatowymi, wchodzace w ciag drogowy stanowia w czOci wiasnoge Gminy Gzy — 

dz. nr 60/1 obrqb Przewodowo Majorat (ok. 440 m dlugoki) oraz dz. nr nr 324/184, 

332/190, 39 obrcb Nowe Przewodowo (ok. 2700 m diugoki), a w czOci wlasnok 

Gminy Pultusk — dz. nr nr 23, 22/1, 22/3, 22/7, 74/1, 8/5, 9/1, 10/1, 11/6, 12/1, 

13/1, 13/2, 14/3, 15/1, 16/1, 19/1, 19/2, 20/2, 75/1, 77/1 obrqb Lipniki Stare (ok. 

1820 m diugoki), dz. nr 121 obrqb Gromin (ok. 375 m dlugoki). 

Droga stanowiaca wlasnoge Gminy Pultusk, oznaczona jako dzialka nr ewid. 668 w 

obrgbie GrabOwiec (ok. 1370 m diugoki) posiada kategoric drogi powiatowej (P 

3442W). 

W zwiftzku z powy2szym, uzasadnione jest podjccie dzialan majacych na celu przejecie 

powy2szych gruntow w formie darowizny przez Powiat Pultuski z przeznaczeniem 

pod drogi publiczne kategorii powiatowej. 

Grunty polozone w gminie Gzy, oznaczone jako dzialki o numerach ewidencyjnych: 

56 o powierzchni 0,96 ha polo2ona w obrcbie Lady Krajqczyno (ok.750 m diugoki), 

9 o powierzchni 0,94 ha, 35/2 o powierzchni 0,62 ha i 50 o powierzchni 0,52 ha, 

polozone w obrqbie Zalesie Lenki (ok.2050 m dlugoki), zajcte sa, pod drog 

publiczna, ktora nie spelnia kryteriow drogi powiatowej wynikajacych z powolanej 

wyzej ustawy o drogach publicznych. 

Grunty polozone w miegcie Pultusku zajcte pod ulice Kolejowa i Jana Pawla II (ok. 

800 m dlugoki) 1e24.  w ci4gu ulic stanow4cych drogi o kategorii drogi gminnej. To 



samo dotyczy gruntOw zajetych pod drogc we wsi Boby (dzialka nr 90 — ok. 550 m 

diugoki) oraz we wsi Gnojno (dz. nr 321/1, 547/2 — ok. 2250 m diugoki). 

W zwiqzku z tym, uzasadnione jest zaproponowanie przekazania Gminie Gzy oraz 

Gminie Pultusk w formic darowizn opisanych wykj gruntow stanow4cych wiasnok 

Powiatu Pultuskiego z przeznaczeniem pod drogi publiczne kategorii gminnej. 

Zarzqd akceptowal projekt uchwaly Rady Powiatu, ktory zostanie skierowany na 

posiedzenia komisji i Sesje Rady Powiatu. 

4. Omeiwienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zawarcia 

porozumienia zapewnianiaj4cego odpowiednie warunki oczekiwania na 

potqczenia autobusowe do czasu oddania do uiytkowania tymczasowej 

poczekalni autobusowej. 

Zarzad zapoznal sic z projektem uchwaly Rady Powiatu w sprawie zawarcia 

porozumienia zapewnianiajqcego odpowiednie warunki oczekiwania na polqczenia 

autobusowe do czasu oddania do Liytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej. 

Temat byl szczegolowo omawiany na posiedzeniu Zarz4du w dn. 6 grudnia 2018r. 

Projekt uchwaly bedzie przedmiotem komisji i sesji Rady Powiatu. 

Skarbnik Powiatu poinformowal, ze w zwiazku z ww. projektem uchwaly zostanie 

przygotowana uchwala Zarzadu o zmianie uchwaly budzetowej na 2019r. dot. 

wprowadzenia zadania w sprawie: zabezpieczenia kosztow zwiazanych z 

zapewnieniem odpowiednich warunkow oczekiwania na polaczenia autobusowe w 

okresie od 1 stycznia 2019 r. do czasu oddania przez powiat inwestycji pod nazwq. 

„Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w Pultusku". 

Autopoprawka bedzie polegala m.in. na wprowadzeniu do projektu budietu na 2019 

rok: 

Dzial 600 — Transport i lacznogC 

Rozdzial 60095 — Pozostala dzialalnok 

paragraf 4260 — zakup energii elektrycznej — 4 000 zl, 

paragraf 4300 — zakup uslug pozostalych — 3 100 zi (tj. sanitariaty przenogne — szt. 2). 

Zarzad Powiatu przyje informacje. 

5. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania mienia zakoriczonej inwestycji 

pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Puttusku". 



Zarzftd Powiatu podj4.1 uchwale nr 20/2018 w sprawie przekazania mienia 

zakonczonej inwestycji pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w 

Pultusku" 

Przedmiotem nieodplatnego przekazania jest majqtek zakoficzonej inwestycji pn. 

Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pultusku" wg stanu na dzien 12 

grudnia 2018r. o 4cznej wartoki ksiegowej brutto 5.793.517,20z1. 

Protokol zdawczo — odbiorczy stanowi zalftcznik nr 4 do niniejszego protokolu. 

6. Wniosek w sprawie zwarcia aneksu nr 6 do umowy dzieriawy 

nieruchomoki i ruchomoki z dnia 11 wrzegnia 2013r. 

Dyrektor Wydzialu Organizacji i Nadzoru poinformowala, ze z analizy dokumentow 

dot. umowy dzierZawy nieruchomoki zawartej 11 wrzegnia 2013r. pomicdzy 

Powiatem Pultuskim a Szpitalem Powiatowym w Pultusku sp. z o.o. wynika, ze 

przedmiot umowy obejmuje m.in. nieruchomok przy ul. 3-go Maja, tj. budynek 

pogotowia i przychodni, jednak w umowie nie zostala ujeta wartok ksiegowa ww. 

budynkow, ktora jest nastcpujaca: Przychodni - 1.612.518,09z1, pogotowie -

107.041,27z1. 

Stud propozycja zmiany umowy. 

Zarzqd przy4I informacje i akceptowal trek aneksu w brzmieniu zalacznika nr 5 do 

protokolu. 

7. Propozycja Agencji Informacyjnej WPU24.PL dot. wspolpracy 

informacyjnej ze Starostwa Powiatowego 

Zarzqd Powiatu zapoznal sie z ofertft Agencji Informacyjnej WPU24.PL dot. 

nawiftzania wspolpracy infouiiacyjnej ze Starostwem Powiatowym na 2019r. Oferta 

stanowi zalqcznik do protokolu. 

Zarzad wyrazil zgode na nawiazanie wspolpracy. Na portalu www.WPU24.pl  bedq 

publikowane wszelkich informacji dot. dzialalnoki Powiatu Pultuskiego — treki 

tekstowych, fotograficznych, audio, wideo. 

Miesieczna wysokok zaplaty z tego tytulu wynosie bedzie 615z1 brutto. 

8.Wniosek W04) o dofinansowania XXVII Finatu 



13 stycznia 2018 r. w Kinie „Narew" odbcdzie sic XXVII Final Wielkiej Orkiestry 

wigecznej Pomocy. WspOlorganizatorami Finalu sq: Powiat Pultuski i Gmina 

Pultusk. 

Zgodnie z przyjctymi ustaleniami Zarzad Powiatu postanowil sfinansowae: 

1) zakup nagrod: 

- dla wolontariuszy, ktOrzy podczas ubieglorocznego Finalu zebrali najwickszq kwotc 

pienicdzy (3 nagrody ksi42kowe po 150 zl kaida = 450 zl); 

- dla szkoly i przedszkola, ktOre podczas tegorocznego Finalu zebraly najwicksza 

kwote pienicdzy (2 nagrody ksigAowe po 200 zl kaala = 400 zl); 

2) koncert zespolu „Simon&Simon" (umowa o dzielo) — 1000 zl brutto. 

8. Wniosek LO im. P. Skargi o wyrazenie zgody na zatrudnienie 

pracownika biurowego w ramach prac interwencyjnych 

Zarz44 Powiatu akceptowal wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi dot. wyraienia 

zgody na zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy, w ramach prac 

interwencyjnych pracownika biurowego na okres od 7 stycznia 2019r. do 30 

paidziernika 2019r. 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 6 do protokolu. 

9. Wniosek SOSW im. A. Kartowicz o prowadzenie dziata1noeci w okresie 

zimowej przerwy AwiAtecznej 

Dyrektor SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku przekazal pisemn4, informacjc, ze pod 

opiek4. placowki znajdujq sic uczniowie , ktOrych rodzice zostali pozbawiani wladzy 

rodzicielskiej, jak rowniei uczen, ktOrej mama jest osob4.  bezdomna„ W sytuacjach 

losowych mote rowniei zaistniee koniecznok objecia opieki., jeszcze innych 

dodatkowych wychowankow. Std wniosek SOSW o prowadzenie dzialalnogth w 

okresie zimowej przerwy gw4tecznej. 

Zarzad Powiatu akceptowal wniosek w brzmieniu zalqcznika nr 7 do protokolu. 

10. Omovvienie projektu uchwaty Rady Powiatu w sprawie Statutu Powiatu 

Puttuskiego 

W zwivku z nowelizac4 ustrojowych ustaw samorzadowych wprowadzonych 

ustawa. z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektOrych ustaw w celu zwickszenia 

udzialu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niekt6rych 



organow publicznych zachodzi koniecznok dostosowania Statut Powiatu Pultuskiego 

do przepisow prawnych, obowiqzujftcych od nowej kadencji organOw jednostek 

samorz4du terytorialnego. 

Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o samorzadzie powiatowym „do wykcznej wiagciwoSci 

rady powiatu nalezy stanowienie aktow prawa miejscowego, w tym statutu powiatu". 

Zarz4d Powiatu akceptowal projekt uchwaly w sprawie Statutu Powiatu Pultuskiego 

i postanowil o skierowaniu go na posiedzenia Komisji i Sesjc Rady Powiatu. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postepowania w 

sprawie przeciwdzialania praniu pieniedzy oraz finansowaniu 

terroryzmu". 

Zar4d Powiatu podja1 uchwaly nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 

postqpowania w sprawie przeciwdzialania praniu pieniOzy oraz finansowaniu 

terroryzmu". 

Na koordynatora spraw zwiazanych z realizacjg zadan wynika4cych z ustawy z dnia 1 

marca 2018r. o przeciwdzialaniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu , 

zostaje wyznaczona Dyrektor Wydzialu FinansOw Starostwa Powiatowego w 

Pultusku. 

12. Informacja nt. wnioskow z posiedzeti Komisji Rady 

Na posiedzeniach w dniu 6 grudnia 2018 r. Komisje Rady Powiatu — wyrazily 

pozytywnq ()pink o projekcie uchwaly budzetowej na 2019 rok. 

Na Komisji Polityki Regionalnej i Promocji oraz Komisji Bezpieczenstwa 

przedstawione zostaly i przyjte jednoglognie nastcpuj4ce wnioski: 

• Zakup samochodu osobowego dla Zarzgdu Drog Powiatowych. 

• Poprawa warunkow bazy Obwodu Drogowego Zarz4du Drog Powiatowych. 

• Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego. 

Zgodnie z uchwaly, nr XLI/314/2010 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 28 wrzegnia 

2010r. w sprawie okreglenia trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej „Opinie 

poszczegolnych komisji merytorycznych stanow4 podstawc do sformulowania opinii 

o projekcie uchwaly budzetowej przez Komisjc Bu&etu i Finansow". 

Termin ww. Komisji zostal wyznaczony na 17 grudnia 2018r. 



Po uzyskaniu opinii Komisji Budzetu i Finansow , Zarzqd Powiatu zajmie stanowisko 

w sprawie opinii Komisji i wnioskow radnych. 

13. Informacja nt. odwolania od decyzji Starosty na prowadzenie Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku bud2etowym 2019. 

Zarzgcl Powiatu zapoznal sie ze sprawq, odmowy udzielenia dotacji dla Niepublicznej 

Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku na prowadzenie Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku bu&etowym 2019r. Decyzja o odmowie 

spowodowana byla spoinieniem zloenia wniosku o dofmansowanie, ktore zamiast 

do 30 wrzegnia 2018r. zostalo zloione 22 paidziernika 2018r. 

Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 27 paidziernika 2017r. o 

finansowaniu zadan ogwiatowych dotacje dla poradni psychologiczno — pedagogicznej 

sq przekazywane pod warunkiem ze organ prowadz4cy placowke zloty do organu 

dotujq_cego informacje o planowanej liczbie dzieci objetych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, uczniOw, wychowankow lub uczestnikow zajeC rewalidacyjno 

wychowawczych nie poiniej nit do 30 wrzegnia roku bazowego. 

Zarzad Powiatu postanowil, ze decyzje ww. sprawie podejmie po zapoznaniu sie z 

materialami i opin4 prawna, w powyiszej sprawie 

14. Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian bucl2etu 

powiatu na 2018r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Zarzqd Powiatu zapoznal sie z zaloieniami do projektu uchwaly Rady Powiatu w 

sprawie zmian budzetu powiatu na 2018r. oraz zmian WPF w brzmieniu zalqcznika 

nr 8 do protokolu. 

15. Propozycja tematow na III Sesjc Rady Powiatu. 

Zarzqd Powiatu akceptowal propozycje tematow na III Sesje Rady Powiatu , jakie 

zostana przedlozone Przewodniczacemu Rady. 

Propozycja tematow stanowi zalqcznik nr 9 do protokolu. 

16. Wolne wnioski 

Na tym protokOl zakonczono. 



Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia 10.00 

Protokolowala 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarzq owiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Gasecka 

5. Zbigniew KsiOyk 
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