
Protoka nr 	../2020 

posiedzenia Zarzadu Powiatu w Pultusku 

w dniu 14 maja 2020r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia, zalaczniki nr 1 i nr 2 do 

nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo sic godz. 8.30 

1. Decyzja w sprawie wydzieriawienia grunt6w rolnych bed4cych w 

trwalym zarzqdzie DPS Oldaki . 

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach wystapil o wszczcciem 

procedury majacej na celu wyraZenie zgody na wydzierzawienie gruntow rolnych 

o powierzchni 5,1580 ha, ktore stanowia czcgC dzialki ewid. Nr 45/6 polozonej 

we wsi Oldaki gmina Gzy, na cele rolnicze na okres 10 lat. 

Grunt ten byl przedmiotem umowy dzier2awy zawartej na okres od 4 maja 

2017r. do 3 maja 2020 r. Wniosek stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. 

Dla nieruchomoge bcdacej wlasnokia Powiatu Pultuskiego — w trwalym 

zarzadzie Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach, poloZonej we wsi Oldaki 

gmina Gzy, oznaczonej m.in. numerem dzialki 45/6 - Sad Rejonowy w Pultusku 

prowadzi ksicgc wieczysta Nr 0S1U/00025704/2. 

W zakresie zawierania umow dzierzawy na grunty bcdace wlasnokia jednostek 

samorzadu terytorialnego obowiazuja nastcpujace przepisy ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, ze 

zm.): - art. 43 ust. 2 pkt 3: jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzezeniem 

ust. 6, korzystania z nieruchomoki oddanej w trwaly zarzad, a w szczegolnoki 

do oddania nieruchomoki lub jej czcki w najem, dzierZawc albo uzyczenie na 



czas nie dluZszy niz czas, na ktory zostal ustanowiony trwaly zarzad, z 

rownoczesnym zawiadomieniem wlagciwego organu i organu nadzorujacego, 

je2eli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgoda tych 

organow, jezeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dluzszy ni.2 3 lata lub 

czas nieoznaczony, jednak na okres nie dlu2szy niz czas, na ktory zostal 

ustanowiony trwaly zarzad; zgoda jest wymagana rownie2 w przypadku, gdy po 

umowie zawartej na czas oznaczony strony zawieraja kolejne umowy, ktorych 

przedmiotem jest to sama nieruchomoge. 

Zarzad Powiatu w Pultusku wyrazil zgodc na wydzierZawienie ww. 

nieruchomoki w trybie przetargowym na czas oznaczony tj. na okres dziesieciu 

lat. 

Zarzad podjal uchwale nr 284/2020 w sprawie wyraZenia zgody na zawarcie 

umowy dzierzawy. 

2. Wniosek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej o z-vviekszenie 

planu finansowego o kwote 6000z1 na wymiane centrali telefonicznej. 

Zarzad Powiatu pozytywnie rozpatrzyl wniosek Poradni Psychologiczno —

Pedagogicznej w Pultusku dot. zwiekszenia planu finansowego jednostki na 

wymiane centrali telefonicznej , ktorej szacunkowy koszt wynosi ok. 6.000z1 

Wniosek stanowi zalacznik nr 4 do protokolu. 

3. Wniosek Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Rollin i 

Nasiennictwa o wyraienie zgody na najem lokalu uiytkowego w 

dawnym budynku Bursy Szkolnej 

Zarzad Powiatu w Pultusku pozytywnie rozpatrzyl wniosek Kierownika 

Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Rollin i Nasiennictwa Oddzial w 

Pultusku dot. przedluzenia najmu lokalu uZytkowego znajdujacego sie w 

budynku przy ul. 3-go Maja 20 w Pultusku, na okres 5 lat. Ponadto Zarzqd 

Powiatu akceptowal propozycje Dyrektora Poradni Psychologiczno — 



Pedagogicznej w Pultusku o ustalenie stawki czynszu w hicznej wysokoki 

1500,60z1 brutto. Wniosek stanowi zalqcznik nr 5 do protokolu. 

4. Informacja PCPR nt. pisma PFRON o moiliwoAci skorzystania ze 

grodkow w ramach nowouruchomionego programu z przeznaczeniem 

dla °sob niepe1noprawnych 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z informacja przekazana przez Dyrektora PCPR nt. 

moZliwoki przystapienia przez samorzqdy powiatowe do realizacji wsparcia 

kierowanego do osOb niepelnosprawnych w zwiqzku z epidemiq COVID — 19. 

Wsparcie to oferuje nowouruchomiony przez PFRON program „Pomoc 

osobom niepelnosprawnym poszkodowanym w wyniku zywiolu lub sytuacji 

kryzysowych wywolanych chorobami zakainymi". W ramach Modulu II tego 

programu wprowadzona zostala moZliwoge 	uzyskania przez osoby 

niepelnosprawne pomocy finansowej w zwiqzku z wystipieniem zagrolenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii. Realizatorami programu sq samorzqdy 

powiatowe, ktore zgloszq chce przystapienia do programu. Powierzenie realizacji 

Modulu III programu nastcpuje na podstawie umowy zawartej pomicdzy 

samorzqdem powiatowym, a Oddzialem PFRON. Ciqgloge programu 

realizowana jest ze grodkow Funduszu. Samorzqd powiatowy, ktOry zamierza 

przystqpie do realizacji Modulu III programu, sklada do Oddzialu PFRON 

zapotrzebowanie na grodki potrzebne na realizacjc tego programu. Kwoty, o 

ktore wystcpuje samorzad powiatowy szacowane sq na podstawie dostcpnych 

danych (dotyczqcych liczby uprawnionych osob niepelnosprawnych) 

pochodzqcych z placowek znajdujqcych sic na terenie danego powiatu i zgodnych 

z kierunkami dzialati oraz warunkami brzegowych obowiqzujqcymi w 2020 r. 

Zarzad postanowil o przystapieniu do realizacji programu. 

Szczegolowa informacja stanowi zalqcznik nr 6 do protokolu. 



5. Zatwierdzenie porozumienia w sprawie okreglenia wysokoki i zasad 

pokrywania kosztow rehabilitacji uczestnikow WTZ w m. 

Swieszewo. 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil porozumienie w sprawie okreglenia wysokoki i 

zasad pokrywania kosztow rehabilitacji uczestnikow WTZ w m. Swieszewo. 

Od 1 stycznia 2020r. roczny koszt utrzymania jednego uczestnika WTZ w 

bieZacym roku wynosi 22.773,35z1 z czego: 

• 90% tego kosztu tj. kwota 20.496z1 finansowana ze §rodkow PFRON 

• 10% tego kosztu tj. kwota 2.277,35 nieobjcta finansowaniem ze grodkow 

PFRON 

Trek porozumienia stanowi zalftcznik nr 7 do protokolu. 

6. Informacja nt. otwarcia ofert na dostawe infrastruktury 

teleinformatycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego 

Zarzad Powiatu zapoznal sie z informacja nt. otwarcia ofert na „Dostawe 

infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego 

Pultusku" 

W terminie zloZono nastepujace oferty: 

Oferta Nr 1 MKM Market Matorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 

lok. 2, 03-289 Warszawa 

wartoge oferty brutto: 458.667,00 zl, 

termin wykonania: 29 dni od daty podpisama umowy, 

okres gwarancji (poz. 1 macierz dyskowa, poz. 2 serwer, poz.3 serwer): 5 lat, 

termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego. 

Oferta Nr 2 PERCEPTUS Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona 

Gora 

wartoge oferty brutto: 467.769,00 z1, 

termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy, 



okres gwarancji (poz. 1 macierz dyskowa, poz. 2 serwer, poz.3 serwer): 5 lat, 

termin platnoki: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawia4cego. 

Oferta Nr 3 BTK SYSTEMS Bogdan Meserszmit, ul. Karabeli 4/5, 01-313 

Warszawa 

wartok oferty brutto: 459.897,00 zl, 

termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy, 

okres gwarancji (poz. 1 macierz dyskowa, poz. 2 serwer, poz.3 serwer): 3 lata, 

termin platnogci: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajftcego. 

Zarz4d Powiatu akceptowal wniosek Komisji Przetargowej dot. wyboru oferty 

MKM Market Malgorzata Modzelewska ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 

Warszawa. Jest to oferta najkorzystniejsza na podstawie ustalonego kryterium 

oceny ofert - cena 60%, okres gwarancji (poz. 1-3) 20%, termin wykonania 20% 

i uzyskala 100 pkt. 

7. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniaj4cej uchwale 

w sprawie przyjecia Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub 

uzyskujqcych bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkot 

prowadzonych przez Powiat. 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu zmieniajqcej uchwalq 

w sprawie przyjqcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub 

uzyskujqcych bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkol prowadzonych przez 

Powiat. Projekt uchwaly stanowi realizacjc zapisow rozporzqdzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegolnych rozwivari 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu ogwiaty w 

zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 

z 2020r. poz. 493, ze zm.). Zgodnie z brzmieniem wskazanego uregulowania 

ustawowego organ stanow4cy jednostki samorz4du terytorialnego, ktora przyjqla 

regionalny lub lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

mlodzieZy, o ktorym mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzegnia 1991 



r. o systemie ogwiaty, dostosuje szczegolowe warunki udzielania pomocy 

dzieciom i mlodzieZy okreglone na podstawie art. 90t ust. 4 tej ustawy do zmian 

wprowadzonych w § 11e ust. 1, 3 i 4, § 11f i § 11g ww. rozporzadzenia, w terminie 

do dnia 31 maja 2020 r. 

8. Wniosek ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku o przyznanie 

dodatkowych godzin na realizacjc innowacji pedagogicznej w LO. 

Zarzftd Powiatu zapoznal siq z wnioskiem ZSZ im. J. Ruszkowskiego w 

Pultusku o przyznanie dodatkowych godzin na realizacjq innowacji 

pedagogicznej w LO, stanowiqcym zalacznik nr 8 do protokolu. 

Zarz4d Powiatu przyznal dodatkowe godziny na realizacje innowacji pedagogicznej 

w I Liceum OgOlnoksztalcqcym w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z tabelq: 

Klasa Oddzialfinnowacja Przedmioty realizowane 

w innowacji 

Liczba 

godzin 

I I 	LO 	(na 	podbudowie 
programowej 	szkoly 
podstawowej) 
innowacja 	pedagogiczna 	w 
zakresie 	bezpieczenstwa 
narodowego 

- 	teoria 	organizacji 	sluzb 
bezpieczenstwa narodowego 
- samoobrona i techniki walki 
-podstawy 	szkolenia 
taktycznego 

3 

II II 	LO 	(na 	podbudowie 
programowej 	szkoly 
podstawowej) 
innowacja 	pedagogiczna 	w 

zakresie 	bezpieczeristwa 
narodowego 

- 	podstawy 	teorii 
bezpieczenstwa narodowego 
- samoobrona i techniki walki 
- 	organizacja 	sluzb 
bezpieczenstwa narodowego 

3 

III III 	LO 	( 	na 	podbudowie 
programowej gimnazjum) 
innowacja 	pedagogiczna 	w 
zakresie 	bezpieczenstwa 
narodowego 

- 	podstawy 	teorii 
bezpieczenstwa narodowego 
- samoobrona i techniki walki 
- 	organizacja 	sluzb 
bezpieczenstwa narodowego 

1 

9. Ornowienie zatoieti do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

emisji obligacji 

Skarbnik Powiatu poinformowala, ze w Uchwale Budzetowej Powiatu 

Pultuskiego na 2020 rok Nr XIII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 



zaplanowano przychody budZetu z emisji papierow wartoSciowych na kwote 

6.000.000 A., z przeznaczeniem na splatc wczegniej zacicnietych zobowivan z 

tytulu kredyt6w, poZyczek i obligacji komunalnych oraz pokrycie deficytu. 

Niniejsza uchwala Rady Powiatu w Pultusku otwiera procedure uruchomienia 

emisji obligacji. Obligacje to papiery wartogciowe emitowane przez jednostke 

samorz4du terytorialnego. Jednostka samorz4du otrzymuje od nabywcow 

obligacji grodki pienieZne, natomiast sama jest zobowiazana do zaplaty 

obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji 	w okreglonym terminie. 

Oprocentowanie obligacji bedzie zmienne, rOwne stawce WIBOR 6M ustalanej 

na dwa dni robocze przed rozpoczeciem okresu odsetkowego powiekszonej o 

mar2e dla nabywcy obligacji. Na dzien sporzadzenia uchwaly stawka WIBOR 

6M ksztaltuje sie na poziomie 0,69 (Rzeczpospolita Nr 113 z dnia 15 maja 2020 

r.). Analiza prognozy zadluzenia budZetu Powiatu Pultuskiego wskazuje, ze 

emisja obligacji na kwote 6.000 000 zl pozwala zachowae plynnok finansowq 

Powiatu we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpiecznq splate 

calego zobowivania. Niniejsza uchwala Rady Powiatu okregla ogolne warunki 

emisji obligacji m.in. ich wielkoge, podzial na serie oraz sposob ich emisji. 

Okreglenie ogOlnych warunkow emisji obligacji jest niezbedne w celu 

przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu ktory bedzie 

organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Emisja obligacji zapewni 

grodki niezbedne do dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu Pultuskiego. 

Zarza4d Powiatu przyjal informacje o projekcie uchwale i postanowil, ze bedzie 

ona przedmiotem najbliiszego posiedzenia Rady Powiatu. 

10. Podjccie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu 

Puituskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Pultuskiego 

z dnia 30 grudnia 2019r. 



Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 281/2020 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Powiatu Pultuskiego na 

rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadari z 

zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych 

odrcbnymi ustawami 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc 

nr 282/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadari z zakresu administracji 

rzadowej oraz innych zadari zleconych odrcbnymi ustawami 

12. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc 

nr 283/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonywania budzetu 

13. Omowienie tematow Sesjc Rady Powiatu 

Zarzad Powiatu zapoznal siq z informacj nt. tematow planowanych na Sesjq 

Rady Powiatu w brzmieniu za4cznik na 9 do protokolu. 

14. Podpisanie protokolu posiedzenia Zarzgdu Powiatu z dnia. 29 

kwietnia 2020r. 

Zarzqd Powiatu podpisal protokol posiedzenia Zarz4du Powiatu z dnia. 29 

kwietnia 2020r. 

15. Wolne wnioski 

1. Czlonkom Zarz4du Powiatu przekazano pisma Radnego Cichowicza dot.: 

• przekazania informacji nt. sytuacji przedsiadorcOw powiecie pultuskim. 

Pismo stanowi zalqcznik nr 10 do protokolu. 

• przekazania informacji nt.: 

• kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu, 



o kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych 

powiatu, 

o pracy zdalnej i przekazanych laptopow szkolom 

o czy wniosek ZSZ o utworzenie pracowni informatycznej zostal 

pozytywnie rozpatrzony. 

Pismo stanowi zakcznik nr 11 do protokolu. 

2. Zarz4d Powiatu zatwierdzil porozumienie w sprawie ponoszenia kosztow i 

okreglenia wysokogci wydatkow na opiekc i wychowanie dzieci 

umieszczonych w rodzinie zastqpczej zawodowej na terenie Powiatu 

Przasnyskiego w brzmieniu zalacznika nr 12 do protokolu. 

Na tym protokol zakoficzono. 

Godzina zakoficzenia posiedzenia 10.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarzqd owiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	(A/k9-k1  

4. Emilia Agata Gasecka... 

5. Zbigniew KsiOyk 	  
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