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Protokoi nr 94/2020 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 14 padziernika 2020r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowiq zalaczniki nr 1 i nr 2 

do nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.10 

1. Wniosek Dyrektora ZDP o nieodptatne przekazanie pojazdu na potrzeby 

• 
Zarz4clu Dr,* Powiatowych w Pultusku. 

Zarz4d Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych 

w Pultusku o nieodplatne przekazanie samochodu osobowego na potrzeby Zarz4du 

Drag Powiatowych w Pultusku, w brzmieniu za4cznika nr 3 do protokolu. 

Auto, ktore znajduje sic w zasobach ZDP jest w zlym stanie technicznym, wymaga 

cigglych napraw i nakladow finansowych. W zwivku z powyzszym Zarzqd Powiatu 

postanowil, iz w momencie otrzymania przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku 

nowego auta przekaze on aktualnie posiadany samochod osobowy na potrzeby 

Zarz4du Drog Powiatowych w Pultusku. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych. 

• 
Zarzad Powiatu podjal Uchwalc Nr 352/2020 w sprawie rozpoczccie konsultacji 

spolecznych. Konsultacje spoleczne dotyczq projektu uchwaly Rady Powiatu w 

Pultusku w sprawie Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami 

pozar4dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki pozytku publicznego i wolontariacie 

na rok 2021. Celem konsultacji jest wyraenie i poznanie opinii podrniotow o ktorych 

mowa w ww. ustawie lub zgloszenie propozycji zmian dotyczqcych Programu 

Wspolpracy. 

Na realizacjc Programu Wspolpracy w 2021r. w budzecie powiatu zostanie 

zaplanowana kwota w wysokoki 20 000 A. 
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3. Pismo Firmy „MONTPLAST" Uslugi i Handel Marcin Lachacki 

dot. wyraienia zgody na zorganizowanie miejsca sprzedaiy biletow 

miesiecznych w poczekalni autobusowej w Pultusku w dn. 26-28 

paidziernika 2020r. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wiosek Firmy „MONTPLAST" Uslugi i 

Handel Marcin Lachacki dotyczacy wyraienia zgody na zorganizowanie miejsca 

sprzedaiy biletOw miesiecznych w poczekalni autobusowej w Pultusku w dniach 

26-28 paidziernika 2020r. w godzinach 8.00-17.00. 

Wniosek stanowi zalftcznik nr 4 do protokolu. 

4. Zatwierdzenie Aneksu Nr 3 do arkusza organizacji Liceum 

OgOlnoksztatcgcego im. P. Skargi w Pultusku w roku szkolnym 

• 2020-2021. 

Zarzad Powiatu zatwierdzil Aneks Nr 3 do arkusza organizacji Liceum 

OgOlnoksztalcacego im. P. Skargi w Pultusku w roku szkolnym 2020-2021, 

w brzmieniu zalacznika nr 5 do protokolu. Aneks sporzadzono ze wzglcdu na: 

- organizacje zajce wyrOwnawczych z matematyki, przeznaczonych dla ucznia klasy IIIC 

z autyzmem zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pultusku 

o potrzebie ksztalcenia specjalnego, 

- dodatkowa godzina wychowania fizycznego dla ucznia klasy IIIC, z zaleceniem 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pultusku oraz zagwiadczeniem lekarskim, 

• - organizacjq dodatkowej lekcji jgzyka polskiego dla uczennicy klasy IB przybywajacej z 

zagranicy, ktOra jest obywatelem polskim ale nie zna jczyka polskiego na poziomie 

wystarczajacym do korzystania z nauki. 

5. Zatwierdzenie Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2020 z dnia 

8 stycznia 2020r. z Powiatem Gostyninskim w sprawie powierzenia zadan 

z zakresu edukacji publicznej polegajqcej na przeprowadzeniu zajce 

teoretycznych przedmiotow zawodowych dla uczni6w klas 

wielozawodowych klas wielozawodowych. 

Zarzad Powiatu zatwierdzil Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2020 z dnia 

8 stycznia 2020r. z Powiatem Gostyninskim w sprawie powierzenia zadan z zakresu 

edukacji publicznej polegajqcej na przeprowadzeniu zajce teoretycznych przedmiothw 
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zawodowych dla uczniow Has wielozawodowych Has wielozawodowych, w brzmieniu 

zalacznika nr 6 do protokolu. 

6. Zatwierdzenie Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 3/2020 z dnia 

17 stycznia 2020r. z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia 

zadati z zakresu edukacji publicznej polegakcej na przeprowadzeniu 

zajee teoretycznych przedmiotow zawodowych dla uczniow klas 

wielozawodowych klas wielozawodowych. 

Zarzad Powiatu zatwierdzil Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 3/2020 z dnia 

17 stycznia 2020r. z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadan z zakresu 

edukacji publicznej polegajacej na przeprowadzeniu zajce teoretycznych przedmiotow 

zawodowych dla uczniow Has wielozawodowych klas wielozawodowych, w brzmieniu 

• zalacznika nr 7 do protokolu. 

7. Wniosek MOPS w Pultusku o odroczenie terminu ptatnogci za noty 

ksiegowe. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Miejskiego Os'rodka Pomocy Spolecznej w 

Pultusku o odroczenie terminu platnoki za noty ksiegowe wystawione w miesiacu 

wrzegniu br. obciaZajace MOPS kosztami pobytu dzieci w pieczy zastcpczej oraz 

nienaliczanie odsetek od platnoSci, w brzmieniu zalacznika nr 8 do protokolu. 

Zarzad Powiatu uznal, ze ze wzglcdu na brak moAiwogci formalnoprawnych nie ma 

moZliwoki pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

• 
8. Podjecie uchwaty w sprawie zloienia wniosku o wydanie opinii 

o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budiecie powiatu na 

rok 2020. 

Zgodnie z art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, komisja wlagciwa do spraw 

bud2etu organu stanowiacego jednostki samorzadu terytorialnego opiniuje zmianc 

przeznaczenia rezerwy celowej. W zwiazku z tym Zarzad Powiatu postanowil zwrociC 

sic do Komisji Budzetu i Finansow Rady Powiatu w Pultusku z wnioskiem o wydanie 

opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zabezpieczonej w bud2ecie 

powiatu na rok 2020 na zadania z zakresu pomocy spolecznej na wynagrodzenia 

nauczycieli. Wzrost wynagrodzen od wrzegnia 2020r. nauczycieli zatrudnionych w 

placowkach Wwiatowych oraz przeprowadzenie niezbcdnych prac remontowych i 
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modernizacji pomieszczen w placowkach ogwiatowych na terenie Powiatu Pultuskiego 

bez przekazania wystarczaj4cych na to zadania grodkow finansowych z budzetu 

panstwa, powoduje koniecznoge sfinansowania tych zadan przez powiat we wlasnym 

zakresie. W sytuacji, gdy zaplanowana w budzecie Powiatu Pultuskiego rezerwa 

ogwiatowa okazala sic niewystarczaj4c4, aby pokrye wszystkie potrzeby placowek 

ogwiatowych, zasadnym jest wykorzystanie grodkow z innej czegci rezerwy celowej. 

Zarz4d Powiatu podje uchwalc nr 353/2020 w sprawie ziozenia wniosku o wydanie 

opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budzecie powiatu na rok 2020. 

9. Rozpatrzenie wnioskow do projektu budietu powiatu na rok 2021. 

Skarbnik Powiatu omowila wnioski do projektu budzetu powiatu na rok 2021 tj.: 

1) Wniosek o udzielenie w roku budzetowym 2021 dotacji na prowadzenie 

• Niepublicznych Szkol dla Doroslych w Pultusku Wieslaw Kolakowski, w tym: 

- Liceum Ogolnoksztalccego dla Doroslych w Pultusku, 

- Studium Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Pultusku. 

Zgodnie uchwa4 Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidlowoki pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej 

niepublicznym szkolom i niepublicznym placowkom, organ prowadz4cy jednostkc, 

ubiegaj4cy sic o udzielenie dotacji sklada corocznie wniosek do Zarz4du Powiatu do 

dnia 30 wrzegnia roku poprzedza4cego rok udzielenia dotacji zawierajq.cy planowan4 

liczbc uczniow. Wniosek Niepublicznych Szkol dla Doroslych wplyne w dniu 5 
• pa2dziernika 2020r. Przyczyn4 nie dochowania terminu bylo pozostanie w czasowej 

izolacji w zwivku z kontaktem z osobq zaka2ona. COVID-19. Z uwagi na fakt, i2 dane 

do Systemu Informacji Ogwiatowej (SIO) zostaly wprowadzone w wymaganym 

terminie, Zarz44 Powiatu pozytywnie zaopiniowal ww. wniosek i postanowil o 

wprowadzeniu dotacji do projektu budzetu na 2021r. 

2) Wniosek Kogciola Parafialnego pw. Matki Bo2ej Szkaplerznej w Strzegocinie o 

udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne 

przy zabytku wpisanym do rejestru. 

Wnioskowana kwota- 18 000z1, z przeznaczeniem na konserwacjc oltarza 

bocznego. 
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3) Wniosek Kogciola Parafialnego Parafii pw. gw. Jana Chrzciciela w Obrytem o 

udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne 

przy zabytku wpisanym do rejestru. 

Wnioskowana kwota- 20 000zI, z przeznaczeniem na malowanie kogciola. 

Na podstawie Uchwaly Nr XX/157/2004 Rady Powiatu w Pultusku w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, Zarzqd Powiatu mote wystvie do Rady 

Powiatu o przyznanie datacji. Zarzqd Powiatu po analizie ww. wnioskow stwierdzil 

braki formalne (m.in. brak zalqcznikow, brak sprecyzowanego terminu i zakresu prac.). 

W zw4zku z powy2szym Zarz41 Powiatu postanowil o pozytywnym zaopiniowaniu 

wnioskow i wprowadzeniu dotacji do projektu bud2etu na 2021r. pod warunkiem 

40 	uzupelnienia brakow formalnych w terminie do dnia 30 paidziernika 2020r. 

10. Podjccie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego 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 uchwak 

Nr 354/2020 w sprawie zmian w uchwale bud2etowej 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 zadati z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych odrgbnymi 

ustawami. 
111) Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

Nr 355/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrqbnymi ustawami. 

12. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

Nr 356/2020 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych 

w toku wykonywania bu&etu 

13. Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 
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Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.00 

Protokolowala: 

M. Laskowska 

Podpisy czionkow Zarzftd 	wiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Gapecka... 

5. Zbigniew KsiOyk 	 

• 
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