Protoka nr 71/2020
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 10 kwietnia 2020r.
1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowift zalftczniki nr 1 i nr 2 do
nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30
1. Wniosek Specjalnego OArodka Szkolno-Wychowawczego im. A.
Karlowicz w Pultusku o wyraienie zgody na zapewnienie opieki czterem
wychowankom w okresie zwivanym z wystapieniem zachorowani na
korona wirusa, w formie wolontariatu.
Zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu ogwiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, od 6 kwietnia 2020r. na obszarze kraju zostaly
wprowadzone ograniczenia dot. m. in. funkcjonowania specjalnych ogrodkOw
szkolno — wychowawczych.
Dyrektora SOSW w Pultusku przekazala informacjc, ze SOSW w Pultusku do tej
pory pracowal przez caly rok zapewniajac opieke tym wychowankom, ktorzy z racji
sytuacji 2yciowej, losowej czy tez zdrowotnej wymagali tego typu wsparcia. Na
podstawie rozeznania, na dzieri dzisiejszy zachodzi koniecznok objccia takim
wsparciem 4 wychowankow. Pisemne wyjagnienie sprawy stanowi zaI4cznik nr 3 do
protokolu.
Dyrektor zwrocila sic z wnioskiem, aby w tym wyjatkowym okresie zwivanym z
wystvieniem zachorowari na koronowirusa, wyrazie zgodc na dalsze zapewnienie, w
formie wolontariatu, opieki nad 4 wychowankami. Dyrektor zapewnila, ze bcd4.
podejmowane dzialania w kierunku zapewnia wychowankom innych form opieki.
Zarz4d Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek.

2. Wniosek Zespotu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Puttusku
o podpisanie wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budietu
Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Szkolnych Pracownik Przedmiotowych" oraz
zabezpieczenie wkladu wiasnego stanowiqcego 40% wartoki
wnioskowanej kwoty.
Zesp61 Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku zwrocil sie do
Zarzadu Powiatu o wyraienie zgody na zlolenie wniosku o przyznanie pomocy
finansowej z budZetu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Programu Dofinansowania Szkolnych Pracownik Przedmiotowych" z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni informatycznej dedykowanej dla
uczniow w zawodzie technik informatyk.
Wartoge projektu wynosi 99 930z1, w tym wklad wlasny powiatu 40 130z1.
Termin zlolenia wniosku — 15.04.2020r.
Wniosek stanowi zalacznik nr 4 do protokolu.
Zarzftd Powiatu wyrazil zgode na zlo2enie wniosku. W przypadku pozytywnego
rozstrzygniecia zostanie zabezpieczy wymagany udzial wlasny powiatu.
Decyzja dot. zrodel finansowania zadania bedzie przedmiotem odrebnego
posiedzenia Zarz4.du.
3. Wniosek o zaakceptowanie podzia1u grodkow na pomoc zdrowotn4 dla
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placowkach prowadzonych przez
Powiat Puhuski.
W zwiazku z zagroeniem epidemicznym zwolanie Komisji do oceny oraz
opiniowania wnioskow o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli nie bylo
moZliwe. Wobec powy2szego Starosta Pultuski na podstawie §4 ust. 2 Regulaminu
udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (zalacznik do uchwaly nr
VIII/43/2015 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placowkach
ogwiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski), po zapoznaniu sie ze
ziozonymi wnioskami o przyznanie pomocy zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowal 9

wnioskOw i przyznal pomoc zdrowotnft w formic zapomogi pieniOnej,
bezzwrotnej.
Informacja stanowi za1acznik nr 5 do protokolu.
4. Wniosek Wydzialu Rozwoju i Promocji o wprowadzenie do bud2etu
powiatu kwoty 80.000z/ na sfinansowanie zakupu laptopow dla uczni6w
w celu realizacji zdalnych lekcji.
Zarzftd Powiatu przyja1 informacje, ze wniosek powiatu o przyznanie grantu w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostep do szybkiego Internetu" dzialania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych ro2nic w moAiwogci dostcpu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowogciach" dotyczqey realizacji
projektu grantowego pn. „Zdalna Szkola — wsparcie OgOlnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie ksztalcenia zdalnego" zostal zweryfikowany pozytywnie i
znalazl sie na ligcie grantowej.
Maksymalna kwota grantu 80.000zI, w ramach ktorego zostanie zakupionych 30
laptopow dla uczniow szkol prowadzonych przez Powiat Pultuski. Szczegolowe
wyjagnienie sprawy stanowi zalftcznik nr 6 do protokolu.
Zarzftd Powiatu postanowil o wprowadzeniu ww. zadania do uchwaly budZetowej
na 2020r.
5. Zatwierdzenie Aneksu nr 6 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego w
Pultusku w roku szkol. 2019/2020
Zarzad Powiatu zatwierdzil Aneks nr 6 do organizacji ZSZ im. J. Ruszkowskiego w
Pultusku w roku szkol. 2019/2020 w brzmieniu za4cznika nr 7 do protokolu.
Aneks wprowadzono ze wzgledu na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla
ucznia LO z innowac4 pedagogicznq w zakresie bezpieczeristwo narodowe.
W wyniku wprowadzonych zmian nastvi zwiekszenie wydatkOw placowych o
kwote 559,78z1 w ujeciu tygodniowym.
6. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale bud2etowej Powiatu
Puttuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z
dnia 30 grudnia 2019r.

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq nr
272/2020 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020
Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
7. Podjecie uchwa1y w sprawie zmiany planu finansowego zadan z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych
odrcbnymi ustawami
Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr
273/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadari z zakresu administracji
r4dowej oraz innych zadari zleconych odrcbnymi ustawami
8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w
toku wykonywania budietu
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq nr
274/2020 w sprawie zmian planu wydatkOw wprowadzonych w toku wykonywania
budzetu
9. Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.
Na tym protokol zakoriczono.
Godzina zakoriczenia posiedzenia 10.00
Protokolowala:
B. Przybylowska
Podpisy czlonkow Zarz41 /wiatu:
1.

Jan Zalewski

2.

Beata Joiwiak

3.

Halina Zofia Banach

4.
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Zbigniew Ksig yk
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