
Protoka nr  7-5   /2020 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 21 maja 2020r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia za4czniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30 

1. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania w uiytkowanie tabletu 

zakupionego w ramach projektu pn. „Zdalna Szkola — wsparcie 

OgOlnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksztalcenia zdalnego" 

Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 285/2020 w sprawie przekazania w uZytkowanie 

tabletu zakupionego w ramach projektu pn. „Zdalna Szkola — wsparcie 

Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksztalcenia zdalnego" 

2. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu 

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

dnia 30 grudnia 2019r. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr 

286/2020 w sprawie zmian w uchwale bud±etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

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

3. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadati z zakresu 

administracji rzgdowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami 



Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwak nr 

287/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzadowej oraz innych zadan zleconych odrqbnymi ustawami 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonywania budietu 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwak nr 

288/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku wykonywania 

budZetu 

5. Sprawa zwolania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym 

Zarzad Powiatu postanowil wystapiC do Przewodniczacego Rady o zwolanie Sesji w 

trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym, ze 

wzgkdu na koniecznogC: 

- wprowackenia 7lian w uchwale bucketowej na 2020r. oraw Wieloletniej Prognoie Finansowej 

oraemisfi obligacji oraasad ich bywania, nabywania i2vykupu. 

Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego przekazal informacjq 

przyznaniu dotacji na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W 

Jegiel-Porzadzie Obryte — Pultusk na odcinku Obryte — Grodek Nowy" w wysokoki 

500.000z1 w ramach „Instrumentu wsparcia zadan wainych dla rownomiernego 

rozwoju wojewodztwa mazowieckiego" wobec powyzszego , w celu rozpoc4cia 

procedury przystapienia do realizacji zadania , konieczne bylo dokonanie stosownych 

zmian w budzecie. Ponadto wykorzystujac sprzyjajaca budowie dreg koniunkturc na 

rynku lokalnym oraz warunki atmosferyczne, postanowiono o wprowadzeniu do 

budzetu powiatu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3437W ulicy Tysiaclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W 

w ulicy Mickiewicza w Pultusku". 



- podjfcia uchwaly vnieniajgcej uchwale iv ,orawie prujecia „ Programu wspierania  edukacji 

ticlolnionych lub uuskupicych barcko dobre wyniki w nauce ucvdow 46,1 prowackonych prez 

Powiat" 

Projekt uchwaly stanowi realizacje zapisow rozporzqdzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegolnych rozwivan w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w zwiqzku z 

zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020r. poz. 

493, ze zm.). Zgodnie z brzmieniem wskazanego uregulowania ustawowego organ 

stanowiacy jednostki samorz4du terytorialnego, ktOra przyjela regionalny lub lokalny 

program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i miodzieiy, o ktorym mowa w art. 

90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzegnia 1991 r. o systemie oSwiaty, 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 § llg 

ww. rozporzadzenia, w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 

- podjecia uchway 111 sprawie 	kandydata na stanowisko etatowego /Vonka Kolegium 

Regionalnej 4by Obrachunkowej w frarsawie 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w dniu 24 kwietnia 2020r. 

na stronie BIP RIO w Warszawie, zamieScil ogloszenie o konkursie na kandydatOw na 

2 etatowych czlonkow kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 

2019r. poz. 2137), zgloszenia kandydata na przedmiotowe stanowisko dokonu4 organy 

stanowiace jednostek samorz4du terytorialnego. 

Pani Aneta Dygus pismem z dnia 20 maja 2020r. zwrocila sie do Przewodniczacego 

Rady Powiatu w Pultusku z progbq o zgloszenie jej kandydatury na stanowisko 

etatowego czlonka Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pani Aneta Dygus 

spelnia wszystkie kryteria konkursowe oraz z1oZyla kompletna ofertq. 

Wniosek o 7olanie Se ji Rady Powiatu stanowi zalqcznik nr 3 do protokoll/. 

6. Wolne wnioski 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 



B. Przybylowska 

Podpisy czionkow Zarz 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata J(5wiak 	 

owiatu: 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata GAsecka. 

5. Zbigniew KsiOyk 
	P/?de° 

Na tym protokol zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia 10.00 

Protokolowala: 
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