Protokot nr
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 25 marca 2020r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanow4 zalaczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczqlo sib godz. 14.00
1. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie okreglenia
zadati finansowych w 2020 r. ze irodkow Paristwowego Funduszu
Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych.
Zgodnie z ustawq, z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu ()sob niepelnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwaly okregla
zadania, na ktore przeznacza grodki finansowe przekazywane przez Prezesa Zarzadu
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na realizacjg zadan
z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej oraz realizacjc zadan w ramach
dzialalnoki Warsztatow Terapii Za*iowej. Srodki finansowe Panstwowego
Funduszu Rehabilitacji 'osob Niepelnosprawnych przypada4ce wedlug algorytmu
dla powiatu pultuskiego na realizacjc zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i
zawodowej w roku 2020 wynoszq ogolem 1 389 154 zl. Biorqc pod uwagc potrzeby
mieszkancow Powiatu, przygotowany podzial grodkow na realizacje poszczegolnych
zadan , stanowia_cy zalftcznik nr 3 do protokolu pozwoli na jak najefektywniejsze ich
wykorzystanie i pomoc osobom niepelnosprawnym
Zarzad Powiatu akceptowal projekt uchwaly, ktory zostanie skierowany na komisje
i sesjc Rady Powiatu.
2. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniaj4cej uchwalc
nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w

sprawie powierzenia Gminie Puttusk prowadzenia i finansowania
zadania publicznego.
6 maja 2019r. Powiat Pultuski zawarl z Gminq Pultusk porozumienie w sprawie
powierzenia Gminie Pultusk realizacji zadania publicznego, realizowanego w ramach
projektu pn. Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w
Pultusku poprzez przebudowe ciagu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w
subregionie ciechanowskim na odcinku dreg stanowiqcych wlasnoge Powiatu
Pultuskiego tj. Al. Tysiqclecia, ul. Jana Pawla II i ul. Bartodziejska. W zwiqzku ze
zmianq na stanowisku Dyrektora Zarzidu DrOg Powiatowych w Pultusku ulega
zmianie imie i nazwisko osoby wyznaczonej z ramienia Powiatu Pultuskiego do
Zespolu ds. realizacji projektu partnerskiego.
Porozumienie zakiadalo wartoge zadania w ciagu ulicy Bartodziejskiej na podstawie
kosztorysOw inwestorskich na kwote 2.955.240,98 zl. W zwiqzku z podpisaniem
umowy na realizacjc zadania z Przedsiebiorstwem Budowy i Utrzymania DrOg
Spolka z ograniczon4, odpowiedzialnogciq, ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrow
Mazowiecka, wartok zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 1.911.621,69
zl. W zwiazku z powyZszym koniecznym jest zmiana wysokoki dotacji celowej
Powiatu Pultuskiego.
Zarzqd Powiatu akceptowal projekt uchwaly w brzmieniu zalqcznika nr 4 do
protokolu , ktory zostanie skierowany na komisje i sesje Rady Powiatu.
3. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu sprawie wyraienia
zgody na wniesienie wktadu pienieinego do spaki Szpital Powiatowy
w Pultusku sp. z o.o. celem podwyiszenia jej kapitatu zaktadowego i
objecie udziatow w podwyiszonym kapitale zaktadowym
Sytuacja finansowa spOlki Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pultusku byla przedmiotem
Sesji Rady Powiatu w Pultusku w dniu 30 padziernika 2019r., podczas ktorej Radni
w przyjetym stanowisku zwrocili sie do Burmistrza Miasta Pultusk o umorzenie
zaleglogci podatkowych (wraz z odsetkami) Szpitala Powiatowego w Pultusku
sp. z o.o. za lata 2016, 2017,2018 i 2019, powstalych z tytulu podatku od
nieruchomoki.

Burmistrz Miasta Pultusk na mocy wydanych decyzji_umorzyl zaleglogC podatkow4
od nieruchomoki szpitalnej za rok: 2016, 2017 i 2018.
Majac na wzglqdzie sytuacj finansow4 spOlki szpitalnej i koniecznok uregulowania
nale2nogci podatkowej za 2019r. , Zarzad po przeprowadzonej analizie finansowej
budzetu powiatu na 2020r. postanowil wystqpiC do Rady Powiatu o pod*ie uchwaly
w sprawie wyratenia gody na wniesienie wkladu pienietnego do .spolki 4bital Powiatowy w
Pultusku Jp.

o. o. celem podwytsenia jej kapitalu cakiadowego i objecia ud#alinv w

podwytsonym kapitale *ladowym
Uchwala ma na celu wniesienie do jednoosobowej spolki Powiatu Pultuskiego
Szpital Powiatowy w Pultusku sp. z o. o. wkladu pieniOnego w wysokoki 650 000
zlotych. Wniesienie wkladu nastvi w trzech czcgciach w nastQujacych terminach:
250.000 zlotych do dnia 30 kwietnia 2020r.; 200.000 zlotych do dnia 30 czerwca
2020r.; 200.000 zlotych do dnia 31 paidziernika 2020r.
Ustanawianie i obejmowanie nowych udzialow przez Powiat Pultuski w
podwy2szonym kapitale zakladowym Spolki nastapi wedlug ich wartoki nominalnej
wynikajacej z Aktu zalo2ycielskiego Spolki. Zgodnie z Aktem zalozycielskim Spolki
wartok jednostkow4_ udzialow okreglono na kwotc 1000 zi.
Podjekt uchwaly stanowi zakcznik nr 5 do protokolu.
4. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian
uchwaty budietowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 Nr
XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
Projekt uchwaly dot. zwiaszenia dochodow budzetu o kwot 1.556.110z1 m.in. z
tytulu: grodki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizacjc zadati wlasnych
powiatu w wysokoki 381800z1, wplywy z uslug realizowanych przez domy pomocy
spolecznej w wysokoki 916680z1, dotacja celowa w ramach programow
finansowanych z udzialem grodkow europejskich z przeznaczeniem na realizacjQ
projektu pn. „Uchwye obiektywem lub olowkiem , czyli ponadnarodowa mobilnoge
Ruszkowiakow" w wysokoki 198396z1..
Ponadto dokonano zmiany wydatkow inwestycyjnych dot.:

• wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowq drogi relacji Lipniki Stare
—Gromin - 50.000z1
• wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Zatorach -5.000z1
• wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Winnicy
—30.000z1
• budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej — ul. Bialowiejska — 73.500z1
• zakup sprzqtu m.in.: kosiarki bijakowej, recyklera do asfaltu, skrapiarki emulsji
as faltowej —158.000z1
• zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus dostosowanego do
przewozu osOb niepelnosprawnych , w tym jednej na wozku inwalidzkim z
przeznaczeniem dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku w wysokoki
100.000z1.
• zwiqkszenie wartoSci zadania przylaczenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa
przylacza kanalizacji deszczowej na dzialce nr 26/10 ob. 24 m. Pultusk o
kwotq 30.000z1 WartoSe zadania po zmianie 130.000z1
Uzasadnienie zmian stanowi zalacznik nr 6 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie skierowany na najbliZsze posiedzenia Komisji i Sesje Rady
Powiatu.
5. Zatwierdzenie projektu uchwary Rady Powiatu w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego.
Zarzad Powiatu zatwierdzil projekty uchwal Rady Powiatu dot. zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego.
Wprowadzono zmiane planu dochodOw oraz zmian planu wydatkow, a
wprowadzone wielkoki wynikajac z uchwal Zarzadu Powiatu w sprawie zmian
uchwaly budzetowej oraz projektu uchwaly budzetowej.
Ponadto w zalaczniku Wykaz przedsiqwziqC do WPF m.in. wprowadzono do
realizacji projekt pn. „UchwyciC obiektywem lub olowkiem , czyli ponadnarodowa
mobilnogC Ruszkowiakow". Laczne naklady finansowe 199.206z1,
Uzasadnienie zmian stanowi zalacznik nr 7 do protokolu.

Projekt uchwaly zostanie skierowany na najblizsze posiedzenia Komisji i Sesjq Rady
Powiatu.
6. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania
bud2etu Powiatu Pultuskiego za rok 2019 wraz z informacj4 o stanie
mienia powiatu.
Zarzod Powiatu podjal uchwalc nr 264/2020 w sprawie przekazania sprawozdania z
wykonania budzetu Powiatu Pultuskiego za rok 2019 wraz z informacjo o stanie
mienia powiatu.
7. Wniosek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Pultusku dot.
wyraienia zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisku robotnika
gospodarczego
W zwiozku z przejgciem na rentq robotnika gospodarczego, Dyrektor Poradni
Pscyhologiczno — Pedagogicznej zwrocila siq z wnioskiem o wyrazenie zgody na
zatrudnienie pracownika na ww. stanowisku.
Zarzod Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek , ktory stanowi zalocznik nr 8 do
protokolu.
8. Wniosek Burmistrza Puttuska o udzielenie pomocy finansowej na
zabezpieczenie budynku koszar
Zarzod Powiatu zapoznal siq z wnioskiem dot. udzielenia Gminie Pultusk wsparcia
finansowego inwestycji, majacej na celu podjccie dzialati ratunkowych na rzecz
zabytku - kompleksu koszarowego — gmachu przy Al. Tysioclecia 2A i dokonal
wnikliwej analizy moZliwogci finansowych powiatu w tym zakresie.
Ze wzgkdu na fakt, iz priorytetowe zadania Powiatu z zakresu ogwiaty i drog
powiatowych wymagajo zaangaZowania znacznych nakladow finansowych, jak
rownieZ majac na uwadze obecna, sytuacjo w kraju, ogloszony stan epidemii oraz
trudne do oszacowania konsekwencje finansowe dla budzetu Powiatu, Zarzftd
Powiatu uznal, ze nie ma moZliwogci pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
Wniosek stanowi zalocznik nr 9 do protokolu.
9. Sprawa zwotania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o
samorzgdzie powiatowym.

Zarzad Powiatu postanowil wystvie do Przewodnic4cego Rady o zwolanie Sesji w
trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym.
Porz4dek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad.
2. Przedstawienie porz4dku Sesji.
3. Podjecie uchwaly w sprawie okreglenia zadan finansowych w 2020 r. ze
grodkOw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.
4. Podjecie uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na przyjecie w formie darowizny
nieruchomoki.
5. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale nr VI/44/2019 Rady Powiatu
w Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia
Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
6. Podjecie uchwaly w sprawie wyraenia zgody na wniesienie wkladu pienieznego
do spolki Szpital Powiatowy w Pultusku sp. z o.o. celem podwy2szenia jej
kapitalu zakladowego i objecie udzialOw w podwyzszonym kapitale
zakiadowym.
7. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu Pultuskiego
na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia
2019r.
8. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pultuskiego.
9. Zamkniecie Sesji.
10.Wolne wnioski.
Zarz4d Powiatu po zapoznaniu site z wnioskiem Dyrektora LO im. P. Skargi w
Pultusku wyrazil zgode na prowadzenie robot budowlanych polegajqcych na
budowie sieci gwiatlowodowej FTTH na nieruchomogciach polozonych w Pultusku
obreb 14, oznaczonych numerami dzialek 141 i 142/1, stanowiacych wlasnoge
Powiatu Pultuskiego — w trwalym zarzgdzie LO im. P. Skargi w Pultusku.
Wniosek LO stanowi zalqcznik nr 10 do protokolu.

Na tym protokol zakonczono.

Godzina zakonczenia posiedzenia — 16.00

P tokolowala:

Podpisy czlonkow Zar

Powiatu:

1. Jan Zalewski...

;

2.

Beata Joiwiak

3.

Halina Zofia Banach ......

4.

Emilia Agata G4secka. ,`---

5.

Zbigniew KsiOyk MAI (--ja 6 C VIA"

,1

