Protoka nr .A../2020
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 21 kwietnia 2020r.

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczcio sic godz. 13.00

1. Podjecie uchwaly w sprawie: przekazania w uiytkowanie laptopow wraz z
oprogramowaniem antywirusowym, w ramach projektu pn. „Zdalna Szkota —
wsparcie Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksztakenia zdalnego"
Zarzkd Powiatu zapoznal sic z informacjk nt. przyznanego dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostep do szybkiego Internetu" dzialania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych
rOZnic w moiliwogci dostepu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowogciach" dotyczkca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkola — wsparcie
Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksztalcenia zdalnego.Dotacja dla Powiatu
Pultuskiego wyniosla 80.000 zlotych.
Zakupione laptopy (30sztuk) zostank przekazane do:
— Liceum Ogolnoksztalckcego im. Piotra Skargi w Pultusku — 9 sztuk
— Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku — 10 sztuk
— Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku — 9 sztuk
— Specjalnego Ogrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku — 2 sztuki
Zakupiony sprzct zostanie przekazany w formic umowy uZyczenia uczniom i nauczycielom
w celu prowadzenia nauki zdalnej podczas trwania epidemii COVID-19. Po zakonczeniu
nauki zdalnej sprzct bcdzie stanowil wyposaZenie pracowni przedmiotowych.
Zarzkd Powiatu podjkl uchwalc nr 275/2020 w sprawie przekazania w uZytkowanie
laptopow wraz z oprogramowaniem antywirusowym, w ramach projektu pn. „Zdalna Szkola
— wsparcie Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemic ksztalcenia zdalnego".
2. Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego o podjecie decyzji w sprawie likwidacji
zbeclnych skradnikOw majatku ruchomego.

- podjecie uchwaly w sprawie likwidacji erodkow trwalych Zespo1u Szkot
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pu1tusku
Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sic z wnioskiem Dyrektora Zespolu Szkol Zawodowych im. J .
Ruszkowskiego w Pultusku w sprawie likwidacji zbcdnych skladnikow majgku ruchomego,
wyrazil zgodc na likwidacjc tokarki TSS-150 rok produkcji 1961, tokarki CU 502 rok produkcji
1976, szlifierki rok produkcji 1976, tokarki SN 18 rok produkcji 1981, frezarki wspornikowej rok
produkcji 1985, bcd4cych grodkami trwalymi stanowiqcymi mienie Powiatu Pultuskiego,
znajdujftcymi sic na stanie Zespolu Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku.
Likwidacja ww. sprzctu zwiazana jest z planowanym remontem pomieszczen po warsztatach
szkolnych. Ponadto wskazane skladniki majeku ruchomego: nie sq, i nie bcd4 mogly bye
wykorzystane w realizacji zadan zwivanych z dzialalnogci4 jednostki, nie nadaj4 sic do dalszego
uZytku ze wzglcdu na zly stan techniczny, wartoge wy±ej wymienionych urzOzen zostala w
calogci umorzona.
W zwigzku z powyZszym Zarz0 Powiatu podje uchwalc nr 276/2020 w sprawie likwidacji
grodkow trwalych Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku.
Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu.
3. Zatwierdzenie Aneksu nr 7 do organizacji ZS im. B. Prusa w Puttusku.
Zarzqd Powiatu zatwierdzil aneks nr 7 do organizacji ZS im. B. Prusa w Pultusku w roku
szkolnym 2019/2020, stanow4cy zalq.cznik nr 4 do protokolu.
Nowego przydzialu godzin w arkuszu organizacyjnym dokonano ze wzgledu na wygagniccie
umowy o pracc z nauczycielem jczyka angielskiego. Prowadzenie zajce edukacyjnych powierzono
nauczycielowi posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje.
Skutki finansowe — obniZenie plac miesiccznie wraz z pochodnymi o 280,35z1.
4. Wolne wnioski
Zgodnie z zarzftdzeniem nr 1/2020 Starosty Pultuskiego z 10 stycznia 2020r. w sprawie
zatwierdzenia kontroli wykonywanych przez pracownikow Starostwa Powiatowego w Pultusku
na 2020r., w miesiqcu marcu br. zostala przeprowadzona w jednostkach organizacyjnych powiatu
pultuskiego kontrola problemowa dot. terminowoki sporzadzania rocznego sprawozdania o
udzielonych zamowieniach publicznych w 2019r.
Zarz4d Powiatu zapoznal sic z informacj4 nt. wynikow przeprowadzonej kontroli
w 12 jednostkach organizacyjnych powiatu pultuskiego w brzmieniu zalgcznika nr 5 do
protokolu.

Na tym protokol zakoriczono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia — 14.00
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