
Protok61 nr 95/2020 

posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 22 paidziernika 2020r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowift zalaczniki nr 1 i nr 2 do 

nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczelo sie godz. 8.30 

1. Pismo Dyrektora Zarzgdu Dr6g Powiatowych w Pultusku o zwickszenie 

planu finansowego jednostki w zwiqzku z realizacjg zadania 

inwestycyjnego. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z pismem Dyrektora Zarzftdu Drog Powiatowych w 

Pultusku o zwickszenie planu finansowego jednostki w zwiazku z realizacj4 zadania 

inwestycyjnego, w brzmieniu zalftcznika nr 3 do protokolu. 

W wyniku rozstrzygniccia przetargu na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory" wartok zadania 

wyniesie 237.340z1 (w tym: wykonawca: 236.340,00z1, nadzor inwestorski 

ok 1.000z1). Zarzad Powiatu postanowil o zwiekszeniu planu finansowego jednostki 

o brakujaca kwotc celem realizacji ww. zadania. 

2. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniajqcego uchwatc w 

sprawie okreglenia zadati finansowych w 2020r. ze grodkow Patistwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osob Niepe/nosprawnych. 

Zarzad Powiatu zatwierdzil projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniajacej uchwalc w 

sprawie okreOenia zadan finansowych w 2019r. ze srodkow PFRON w brzmieniu 

zalacznika nr 4 do protokolu. 

Projekt uchwaly zostanie skierowany na komisje i sesje Rady Powiatu. 



3. Informacja PCPR nt. dziatalnoeci Warsztatow Terapii Zajeciowej: 

- preliminarz rocznych kosztow dzialalnoeci WTZ na 2021, 

- projekt aneksu do umowy o finansowaniu kosztow dzialalnoeci WTZ, 

-projekty rozwiqzania porozumienia miedzy Powiatem Pultuskim a 

Powiatem Nowodworskim w zwiqzku ze zgonem uczestnika, 

-projekty porozumienia dot. finansowania uczestnictwa w WTZ osoby 

nowo przyjqtej. 

Zarzad Powiatu akceptowal preliminarz rocznych kosztow dzialalnoki WarsztatOw 

Terapii Zajcciowej na 2021r. oraz projekt aneksu do umowy o finansowaniu kosztow 

Warsztatu Terapii Zajcciowej dzialajftcej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Spolecznego 

• „Jan-Pol", projekt rozwiazania porozumienia micdzy Powiatem Pultuskim a 

Powiatem Nowodworskim w zwiazku ze zgonem uczestnika oraz projekt 

porozumienia dotyczacego finansowania uczestnictwa w WTZ osoby nowo 

przyjctej. 

Pismo PCPR z dnia 20 paZdziernika 2020r. w przedmiotowej sprawie stanowi 

zalacznik nr 5 do protokolu. 

4. Pismo Dyrektora Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego o przeznaczenie 

grodkow finansowych na zakup materiatow do walki z koronawirusem. 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z pismem Dyrektora Wydzialu Zarzftdzania 

• 
Kryzysowego w brzmieniu zala_cznika nr 6 do protokolu. 

Z uwagi na istniejacf, sytuacjc w powiecie pultuskim zwiazana, z eskalac4 

rozprzestrzeniania sic koronawirusa SARS-CoV2, Zarzad Powiatu postanowil o 

uruchomieniu pozostalej kwoty pochodzacacej z rezerwy celowej na realizacjc zadan 

wlasnych z zakresu zarzadzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup m.in. 

ozonatora, masek FFP3 oraz specjalistycznych kombinezonow. 

W sytuacji gdy srodki to okaZa, sic niewystarczajace na kaidorazowy odrcbny wniosek 

Dyrektora zostanie uruchomiona rezerwa ogolna, ktora wynosi 100 000z1. 

5. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie vvyraienia 

zgody na sprzedai nieruchomoeci w drodze przetargu. 



Zarzqd Powiatu zatwierdzil projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie wyraZenia 

zgody na sprzedaz nieruchomoki w drodze przetargu w brzmieniu zalacznika nr 7 

do protokolu. Projekt uchwaly dotyczy sprzedaZy nieruchomoki w drodze 

przetargu, stanow4cej wlasnoge Powiatu Pultuskiego, polozonej w obrcbie Borza 

Strumiany, gm. Gzy, oznaczonej w ewidencji gruntOw i budynkOw jako dzialka 

nr 128/2 o powierzchni 0,0536h. 

Projekt uchwaly zostanie skierowany na komisje i sesj Rady Powiatu. 

6. Omowienie sprawy zwiqzanej z usuwaniem pojazdow z drogi (dot. 

parkingu prowadzonego przez przedsicbiorstwo Pomoc Drogowa Parking 

Strzeiony Boiena Labeda). 

• Zarzad Powiatu przyje informacj Dyrektora Wydzialu Komunikacji i DrOg 

dotyczaca, usuwania pojazdow z drOg tj.: 

1. Sprawl usuwania pojazdow z drOg oraz przechowywania ich na parkingu regulujq 

przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.). 

2. Do dnia 21.09.2010 r. kompetencjq starosty bylo wyznaczanie jednostki do 

usuwania pojazdOw z drog oraz wyznaczanie jednostki do prowadzenia parkingu 

strze2onego. Ustawa zobowiazywala starostq zachowania rzetelnoki oraz 

zapewnienia najwy2szej Jakoki gwiadczonych uslug. Z wyznaczonymi jednostkami 

• 
(przedsiqbiorcami) byly zawierane stosowne umowy w tym zakresie, a Rada Powiatu, 

zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, ustalala wysokoge oplat. 

3. Zgodnie z art. 1 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy —

Prawo o ruchu drogowym oraz niektOrych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018, 

ze zm.)usuwanie pojazd6w oraz prowadzenie parkingu strzezonego dla pojazdow 

usuniQtych w przypadkach okreglonych w ustawie zostalo wpisane do zadan 

wlasnych powiatu. 

Do dnia 21.08.2011 r. to ur4dy skarbowe w imieniu Skarbu Panstwa realizowaly 



zadanie placenia przedsiqbiorcom za pojazdy usuniqte z drog i nieodebrane z 

parkingow, gdy takie pojazdy z mocy ustawy przechodzily na rzecz Skarbu Paiistwa, 

co zostalo zaskarzone do Trybunalu Konstytucyjnego, czego konsekwencj4,byla ww. 

ustawa zmieniajaca. Ww. przepis wszedl w zycie w dniu 21 sierpnia 2011 r. 

„ 3f Usuwanie pojatdow orat prowadtenie parkingu strtelonego dla pojatdow usunicOch w 

prupadkach, o ktogch mowa w ust. 1-2, nalety do tadari wiasnych powiatu. Starosta realituje 

to tadania pru pomog powiatowych jednostek organitagjgch lub powierta ich wykonywanie 

uodnie prtepisami o tamowieniach publictnych. 

6. Dada powiatu, biorca pod uwagc koniectnat' sprawnej realitacji tadati, o ktogch mowa w ust. 

1-2, orat kostO usuwania i prtechowywania pojatdow na obstarte danego powiatu, ustala 

• coroctnie, w drodte uchwaly, wysokatc' oplat, o ktogch mowa w ust. Sc, orat wysokoR kosttow, 

o ktogch mowa w ust: 2a. WysokoR kosttow, o ktogch mowa w ust. 2a, nie mote byiwytsta nit 

maksymalna kwota oplat to usuricie pojatdu, o ktogch mowa w ust. 6a." 

4. W umowach zawieranych corocznie z p. B. Labcda w § 4 ust. 2 zapisane jest 

zastrzezenie o tregci: „W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie odebrany i nastvi 

orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu Pultuskiego, a postpowanie 

egzekucyjne w celu odzyskania kosztow usurkcia, przechowywania, oszacowania, 

sprzeda4 lub zniszczenia pojazdu nie doprowadzi do wyegzekwowania naleZnogci 

w pelnej wysokoki. Powiat zaplaci Przedskbiorcy wyliczone koszty usunkcia i 

• 
przechowywania nie wyisze jednak nie uzyskane w wyniku jego sprzeda4 lub 

zlomowania. Zaplata nastqpi po zbyciu lub zlomowaniu pojazdu. 

5. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla przedsiqbiorcy — p. Bo2eny LabQdy 

prowadz4.cej dzialalnoge gospodarcza pn. Pomoc Drogowa, Parking Strzezony 

Boena Labqda z siedzib4, w Kleszewie 54 przed Sadem WojewOdzkim w Warszawie 

zapadl wyrok uchyla4cy dotychczasowe postanowienie Samorzadowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie oraz postanowienie organu I instancji. Zgodnie ze 

stanowiskiem Sqdu „to na dozorcy ci#y obowivek wykazania poniesionych 

wydatkow oraz wskazania nakiadow zwianych ze sprawowaniem dozoru (adekwatnie 

do realiow konkretnego przypadku). Wydatki musz4, bye konieczne ze wzglOu na 



cel i warunki wykonywanego dozoru. Ustalona nalenog6 winna odpowiadaC 

rzeczywistym i wykazanym wydatkom poniesionym przez podmiot wykonuj4cy 

dozor." . W przypadku braku stosownych kalkulacji celowym pozostaje powolanie 

przez Zarzqd rzeczoznawcy majqtkowego, gdyi poprzednio sporz4dzonym 

operatom Sqd odmowil waloru opinii bieglego z uwagi na sporz4dzenie ich w innej 

sprawie. 

6. W sprawie byl powolany rzeczoznawca majatkowy, ktory opracowal operat 

szacunkowy w przedmiocie wyceny miejsca parkingowego w ubieglych latach. 

7. W dniu 29 maja 2020 r. pelnomocnik p. B. Labcda zloiyli skargc do 

Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego na przewlekloge prowadzonego 

• postepowania przez tut. organ. 

8. Wydzial Komunikacji i Dreg w okresie od lipca 2019r. skierowal do sadu 

Rejonowego w Pultusku 53 wnioski o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz 

powiatu (zgodnie z utrwalonq liniq orzeczniczq sqdow administracyjnych 

jakiekolwiek czynnoki z pojazdami usunictymi z drog w trybie art. 130a Prawa o 

ruchu drogowym mon. by6 realizowane przez organy administracji publicznej po 

uprawomocnieniu sic orzeczen dot. przepadku na rzecz powiatu). 

9. W zwivku ze zmianq przepisow w przedmiocie dorcczania korespondencji 

uczestnikom postepowan Sid Rejonowy w Pultusku zwraca do tut. Urzcdu 

• 
dokumentacjc z zaleceniem, aby zostala ona dorcczona przez komornika sadowego 

(10 spraw), co poci4ga za sob4, dodatkowe koszty (ok. 100 z1). Z dotychczasowych 

prOb dorcczenia korespondencji z wykorzystaniem komornikow sadowych zadna 

nie okazala sic skuteczna. W tych sytuacjach wystcpujemy do sqdu o ustanowienie 

kuratora (9 wnioskow) dla osoby, ktorej miejsca pobytu nie udalo sic ustaliC (kolejne 

koszty). 

10. W obecnej sytuacji naley dokonaC wyceny pojazdow przez rzeczoznawcc 

samochodowego, ktore stanowiq wlasnoge powiatu, a nastcpnie prowadziC 

postepowania administracyjne w trybie przewidzianym w art. 130a ust. 10h ustawy 



Prawo o ruchu drogowym oraz w zalenogci od ich wynikow odpowiednio 

postepowania egzekucyjne. 

10h. Kosg 7)iqane 	usuwaniem, prechowywaniem, osacowaniem, spz7datq tub 

7isceniezzy pojadu powstaje od momentu wydania dyspougi jego usunkcia do iakolu7nia 

postepowania ponosi osoba bcdgca wiakidelem tego pojadu w dniu wydanza dyspougi usunkcia 

pojadu, 	,(1.ctretenietu ust. 10d i 10i. Deg* o cz_placie Och kosvozzi wydaje starosta. 

11. W zale2nogci od wyceny pojazdow bOzie dokonywana ich sprzedaz lub 

przekazanie do stacji demontazu oraz wyrejestrowanie i rozliczenie z przedskbiorca. 

7. Informacja o stanie realizacji zadati ogwiatowych przez organy 

wykonawcze samorzgdu Powiatu Pu-Ituskiego w roku szkolnym 

2019/2020. 

Zarzftd Powiatu akceptowal informacjc o stanie realizacji zadan ogwiatowych przez 

organy wykonawcze samorzftdu Powiatu Pultuskiego w roku szkolnym 2019/2020 

w brzmieniu zalftcznika nr 8 do protokolu. 

Informacja bcdzie przedmiotem komisji i sesji Rady Powiatu. 

8. Wniosek KPPSP w Puhusku o zarezerwowanie w budiecie powiatu na rok 

2021 kwoty 150 000z/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodu GCBA. 

Zarzftd Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Komendanta Panstwowej Powiatowej 

•
Stray Po2arnej w Pultusku o zarezerwowanie w bu&ecie powiatu na rok 2021 

kwoty 150 000zI z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA. 

Z uwagi na planowane w tej sprawie spotkanie z wojtami gmin powiatu pultuskiego 

Zarzad Powiatu postanowil, iz powyszy temat zostanie omOwiony na jednym z 

kolejnych posiedzen Zarzadu Powiatu. 

9. Wniosek LO im. P. Skargi w Pultusku o zwickszenie grodkow w budiecie 

jednostki na zakup sprzctu do nauki hybrydowej w zwiqzku z sytuacjq 

epidemiologiczng COVID-19. 

W zwiazku z sytuacja epidemiologiczn4 COVID-19 oraz koniecznogcia zapewnienia 

ksztalcenia hybrydowego, Zarzad Powiatu pozytywnie zaakceptowal wniosek 



Dyrektora Liceum Ogolnoksztalcqcego im. P. Skargi w Pultusku o zwkkszenie 

grodkow w budzecie jednostki o kwote 19 200z1 na zakup sprzQtu do nauki 

hybrydowej (m.in. 5 rzutnikow, 8 kamer, 8 komputerowych zestawow glognikowych, 

2 ekrany, 2routery sieci lokalnej). Pismo Dyrektora LO zawierajqce wycerk i wykaz 

potrzebnego wyposazania stanowi zalqcznik nr 9 do protokolu. 

10. Podjecie 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 uchwalc 

Nr 357/2020 w sprawie zmian w uchwale budetowej 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 zadafi z zakresu 

administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi ustawami. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalq 

Nr 358/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzadowej oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami. 

12. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwaly 

• Nr 359/2020 w sprawie zmian planu dochodOw i wydatkow wprowadzonych 

w toku wykonywania budietu 

13. Omowienie zatoiefi do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian 

budietu powiatu na 2020r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Skarbnik Powiatu omowila zalozenia do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

zmiany budietu powiatu na 2020r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu w brzmieniu zalqcznika nr 10 do protokolu. 



14. Podpisanie protoko1u posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku w dniu 

7 paidziernika 2020r. 

Zarzqd Powiatu podpisal protokol posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku w dniu 

7 paidziernika 2020r. 

15. Wolne wnioski. 

- Wniosek „Stowarzyszenia Pamige i Toisamoge im. Wincentego Witosa" o 

wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wydanie publikacji poevvieconej 

postaci Boleslawa Melecha- „Cichego Bohatera". 

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu siq z wnioskiem „Stowarzyszenia PamiQe i 

ToZsamok im. Wincentego Witosa" o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na 

4111 

	

	wydanie publikacji pogwicconej postaci Boleslawa Melecha- Harcerza DruZyny 

Pinskiej, wcielonego ochotniczo w szeregi 205 Pulku Piechoty postanowil, k w 

celach promocyjnych powiatu dokona zakupu publikacji na 14czn4, kwotc do 3.900z1 

brutto. (slownie: trzy tysiftce dziewiceset zlotych). Publikacja bedzie stanowila 

upamiQtnienie „Cichego Bohatera" oraz wydarzefi roku 20-tego XX wieku. 

Wniosek stanowi zalqcznik nr 11 do protokolu. 

- Wniosek Burmistrza Miasta Pultusku o wyraienie zgody na mo2liwoge 

korzystania z poboru energii elektrycznej z budynku poczekalni autobusowej 

znajdukcej sig przy ul. Nowy Rynek w Pultusku. 

• 
Z uwagi na remont drogi krajowej nr 61 w Pultusku od dnia 22 paidziernika 2020r. 

do dnia 30 paidziernika 2020r. Gmina Pultusk wprowadzila dodatkowy przew6z 

os6b pojazdami elektrycznymi, wielobieZnymi na trasie: Pultusk ul. Nowy Rynek-

Pultusk Szpital- Pultusk ul. Nowy Rynek. W zwiazku z powyZszym Urz4d Miejski w 

Pultusku zwrocil siq do Zarz4du Powiatu z progba, o wyraZenie zgody na moZliwoge 

korzystania z poboru energii elektrycznej z budynku poczekalni autobusowej 

znajduj4.cej siq przy ul. Nowy Rynek w Pultusku. 

Zarz4dPowiatu pozytywnie zaopiniowal ww. wniosek, w brzmieniu za4cznika nr 12 

do protokolu. 

Na tym protok61 zakoriczono. 



Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.00 

Protokolowala: 

M. Laskowska 

Podpisy czlonkow Zarz 	owiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Jelwiak 

3. Halina Zofia Banach ...... 

4. Emilia Agata Gsecka 

5. Zbigniew KsicZyk 	 

• 
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