Protokol nr

./2018

posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Pultusku
w dniu 17 grudnia 2018r.

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowift zaNczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczOo sib godz. 9.40

1. Wniosek SOSW o wyraienie zgody na nieodplatne uiyczenie stolowki
szkolnej dla Stowarzyszenia TrzeiwoAci
Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Specjalnego Ogrodka Szkolno Wychowawczego o wyra2enie zgody na nieodplatne u2yczenie stolowki szkolnej dla
Stowarzyszenia Trzeiwoki „kVIT" 31 grudnia 2018r.
Wniosek stanowi za4cznik nr 3 do protokolu.
2. Sprawa odwolania od decyzji na prowadzenie Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka w roku budietowym 2019.
Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sib z materialami i opin4prawn4, w sprawie odwolania
od decyzji Niepublicznej Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej dot. prowadzenie
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku bud2etowym 2019 postanowil o
udzieleniu dotacji w roku 2019 dla ww. placowki. Srodki finansowe na udzielenie dotacji
zostanft przesunkte z kwoty dotacji przeznaczonych dla innych niepublicznych szkok i
placowek.
3. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly bud2etowej na 2019
Zarzqd Powiatu podje uchwalq nr 22/2018 w sprawie zmiany uchwaly budZetowej na
2019r.
Autopoprawka dot. wprowadzenia zadania w sprawie: zabezpieczenia kosztow
zwiazanych z zapewnieniem odpowiednich warunkow oczekiwania na polftczenia
autobusowe w okresie od 1 stycznia 2019 r. do czasu oddania przez powiat inwestycji

pod nazwa, „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w Pultusku".
Autopoprawka polega na wprowadzeniu do projektu bu&etu na 2019 rok:
Dzial 600 — Transport i kcznoge
Rozdzial 60095 — Pozostala dzialalnok
paragraf 4260 — zakup energii elektrycznej — 4 000 z1,
paragraf 4300 — zakup uslug pozostalych — 3 100 z1 (tj. sanitariaty przenogne — szt. 2).
Uzasadnienie:
Wprowadzenie do bud2etu powy2szego zadania wynika z propozycji zawarcia
porozumienia pomicdzy Gmin4. Pultusk a Powiatem Pultuskim w sprawie
•

zabezpieczenia odpowiednich warunkow oczekiwania na pokczenia autobusowe w
okresie od 1 stycznia 2019 r. do czasu oddania przez powiat inwestycji pn. „Budowa
tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w Pultusku".
Gmina Pultusk zaproponowala, aby Powiat partycypowal w kosztach utrzymania
pawilonu zakupionego przez gminc z przeznaczeniem na miejsca oczekiwania
podro2nych do czasu oddania do u2ytkowania docelowej poczekalni autobusowej.
Koszty jakie ponosilby powiat dotycza;
— zuZycia energii eklektycznej (ogwietlenie + ogrzewanie) w kwocie: ok. 800 z1/ m-c,
— utrzymania dwoch sztuk sanitariatow przenognych w kwocie: ok. 620 z1/ m-c.
Z tytulu powyiszego zadania wprowadzone zostan4. zmiany w nizej wymienionym

•

zalaczniku do projektu uchwaly budzetowej na rok 2019:
• zakcznik nr 2 — Wydatki budZetu powiatu,
Zadanie nie powoduje zwkkszenia planu dochodow, jak i nie zwiasza planu
wydatkow. Zabezpieczenie wydatkow na ww zadanie nastapi w ramach przeniesien w
planie Starostwa.
4. Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.
Przerwa w obradach. Posiedzenie zostanie wznowione o godz. 14.00

5. Stanowisko Zarzgdu Powiatu w sprawie opinii i wnioskow radnych
Na posiedzeniach w dniu 6 grudnia 2018 r. Komisje Rady Powiatu — wyrazily
pozytywna opiniq o projekcie uchwaly bud2etowej na 2019 rok.
Na Komisji Polityki Regionalnej i Promocji oraz Komisji Bezpieczenstwa
przedstawione zostaly i przyjte jednoglognie nastcpujace wnioski:
1. Zakup samochodu osobowego dla Zarzadu Drag Powiatowych.
2. Poprawa warunkow bazy Obwodu Drogowego Zarzadu Dreg Powiatowych.
3. Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego.
Zarzad rozpatrzyl zgloszone wnioski i podjal decyzj.
Ad. 1. Zakup samochodu dla Zarzftdu Drog Powiatowych;
Zarzad akceptuje potrzebq zakupu i proponuje zakupiC go w trakcie roku bu&etowego
w ramach planu finansowego jednostki, lub ewentualnie zwiOcszajac ten plan — jegli
zajdzie taka potrzeba.
Ad. 2. Baza lokalowa Zarzadu Drog Powiatowych;
Poprawa hazy lokalowej wymaga szczegolowego rozeznania i analizy zasobow powiatu
lub ewentualnie rozwazenia zakupu dzialki dla przygotowania odpowiednich warunkow
technicznych i socjalnych.
•

Przygotowanie zadania do realizacji wymaga odpowiedniego horyzontu czasowego.
Zarzad popiera wniosek i rozpocznie przygotowanie tematu do realizacji.
Ad. 3. Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego;
Zarzad Powiatu popiera wniosek Komisji i przystapi do przygotowania zadania do
realizacji w I polroczu 2019 roku.
Na tym protokol zakonczono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia 11.00
Protokolowala
B. Przybylowska

Podpisy cztonkow Zarzqd ovviatu:
1.Jan Zalewski
2. Beata J-05wiak
3. Halina Zofia Banach

•
•

4. Emilia Agata GAsecka
5. Zbigniew KsiZyk
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