
Protokeil nr ...4e.../2020 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 9 czerwca 2020r. 

1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanow4 za4czniki nr 1 i nr 2 do 

nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 9.00 

1. Zatwierdzenie planu pracy dla Srodowiskowego Domu Samopomocy 

typu AB w Pultusku na rok 2020 

Zarzad Powiatu dzialajqc na podstawie rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki 

Spolecznej z 9 grudnia 2010r. w sprawie grodowiskowych dom.:5w samopomocy, 

zatwierdzil plan pracy Srodowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Pultusku 

na 2020r. w brzmieniu zalqcznika nr 3 do protokolu. 

2. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pultusku o rozwazenie 

mozliwosci ustanowienia radarowego pomiaru predkogci w 

Przemiarowie. 

Zarzqd Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w 

Pultusku o rozwazenie moZliwoki ustanowienia radarowego pomiaru prcdkoki 

w Przemiarowie. Pismo stanowi zalacznik nr 4 do protokolu. 

Obecny na posiedzeniu Zarz4du Dyrektor ZDP poinformowal, ze w tym 

przypadku zasadnym jest ustawienie urzqdzeri bezpieczetistwa ruchu drogowego 

przy DK nr 57. Z wnioskiem o zainstalowanie takich urz4dzeii naleiy wystqpie 

do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Natomiast w miejscowoki 

Przemiarowo jest znak drogowy ograniczenie prcdkoki i chodnik dla pieszych. 

Poza tym naleZy zaznaczye, ze na zadnej drodze powiatowej nie ma 

zamontowanego radarowego pomiaru prcdkoki. 



Dyrektor poinformowal rowniez sytuacji finansowej ZDP spowodowanej 

wydatkami inwestycyjnymi zwiftzanymi z ogloszeniem postQowari przetargowych 

na przebudow drog powiatowych 

Zarzqd Powiatu przyjftl wyjagnienia przedstawione przez Dyrektora ZDP. 

3. Sprawa umieszczenie progow zwalniajqcych na drodze powiatowej nr 

3421W w m. Pniewo, ul. 18 Maja w zwiqzku z progbq Soltysa i 

mieszkaricow wsi Pniewo. 

Dyrektor Zarzqdu Drag Powiatowych poinformowal, ze w zwiqzku z progbq 

Soltysa i mieszkancow wsi Pniewo, zwraca sib do Zarzqdu o wyraknie zgody na 

umieszczenie dwoch progow zwalniajftcych na drodze powiatowej nr 3421W w m. 

Pniewo. 

ZarzoLd pozytywnie rozpatrzyl progbq p. Dyrektora. 

4. Sprawa porozumienia pomiedzy Powiatem Pultuskim a Gminq Zatory 

dot. wspotpracy (wyrownanie drog iwirowych, wykonanie remontow 

czqstkowych drog bitumicznych). 

Dyrektor Zarzqdu DrOg Powiatowych przedstawil sprawc wsp6Ipracy z Gminft 

Zatory w zakresie wyrOwnania drog zwirowych, wykonanie remontow 

czftstkowych drog bitumicznych. 

Zarzqd zwrOcil siq do Dyrektora ZDP o przeprowadzenie rozmowy na ww. temat 

zojtem Gminy Zatory. 

5. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zaliczenia 

drog do kategorii drog powiatowych oraz pozbawienia drog kategorii 

drog powiatowych 

Zarzqd Powiatu akceptowal projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie zaliczenia 

drog do kategorii drog powiatowych oraz pozbawienia dreg kategorii dr6g 

powiatowych w brzmieniu zakacznika nr 5 do protokolu. 

Uchwala bOzie przedmiotem komisji i sesji Rady Powiatu 



6. Wniosek PCPR w Pu1tusku dot. przyznania gwiadczenia rodzinie 

zastypczej na pokryci kosztow zwilzanych z remontem lokalu 

mieszkalnego 

Zarzqd Powiatu pozytywnie rozpatrzyl wniosek Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Przasnyszu dot. przyznania gwiadczenia na pokrycie kosztow 

zwiftzanych z przeprowadzeniem niezbcdnego remontu lokalu mieszkalnego w 

domu jednorodzinnym. 

Zarzftd wyrazil zgode na pokrycie 40% ww. swiadczenia tj. 600,00zl. 

Wniosek stanowi zalacznik nr 6 .do protokolu 

7. Zatwierdzenie porozumien dot. ponoszenia wydatkow na opieke i 

wychowanie dzieci przebywajqcych w rodzinie zastepczej dot. 

powiatow: ciechanowskiego, nowodwroskiego i makowskiego 

Zarz4d Powiatu zatwierdzil porozumienia dot. ponoszenia wydatkow na opieke i 

wychowanie dzieci przebywajacych w rodzinie zastepczej dot. powiatow: 

ciechanowskiego, nowodworskiego i makowskiego w brzmieniu zalacznika 

nr 7 do protokolu. 

8. Wniosek PCPR dot. zwiekszenia planu finansowego jednostki. 

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku dot. zwiekszenia planu finansowego 

jednostki , zgodnie z wnioskiem stanow4cym zakcznik nr 8 do protokolu. 

Zwiekszenie planu jest podyktowane koniecznogciq zapewnienia ciclogci pracy 

jednostki i zatrudnieniem pracownikow, ktorzy mieli umowy okresowe i byli 

zatrudniani w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzedu Pracy. 

Kolejna sprawa wiaze sie z epidemig, oraz planowanym calkowitym 

przywroceniem obsiugi interesantow w siedzibie. W tym celu nalezy podj4e kroki 

zmierzajace do zabezpieczenia pracownikow oraz interesantOw przed 

bezpogrednim kontaktem. 

Ponadto jednostka ma problem z dotychczasowym serwerem, ktory ulega czcstym 

awariom. Wobec powyzszego konieczny jest zakup nowego urzqdzenia. 



9. Informacja Dyrektora Generalnego Szpitala Powiatowego Gajda Med. 

sp. z o.o. nt. sytuacji finansowej spotki 

Zarzad Powiatu zapoznal sic z pismem Dyrektora Generalnego Szpitala 

Powiatowego Gajda Med. sp. z o.o. nt. sytuacji finansowej spolki spowodowanej 

rosnacymi kosztami utrzymania placowki i trwajaca, od 3 miesiccy walka, z 

pandemic,. Pismo stanowi zalacznik nr 9 do protokolu. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie raportu o stanie Powiatu Pultuskiego 

za rok 2019. 

Przepisy art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o sarnorzadzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020r. poz. 920) nakladajana Zarzad Powiatu obowiazek przedstawienia 

Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

dzialalnoki zarzadu powiatu w roku poprzednim. 

Dokument zawiera zbior wszystkich najwaZniejszych dzialan podejmowanych 

przez organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji zadan powiatu wynikajacych z 

art. 4 ustawy o samorzadzie powiatowym oraz przepisOw szczegOlnych 

wynikajacych z innych ustaw i aktow wykonawczych. 

Raport obejmuje najistotniejsze informacje dotyczace realizacji uchwal rady, 

budzetu, programow i strategii oraz podejmowanych przedsicwzicC na rzecz 

zaspokajania potrzeb lokalnej spolecznoSci, a za takie z pewnogcia naleZy uznaC 

dzialania w obszarze: edukacji publicznej, pomocy spolecznej, wsparcie °sob 

niepelnosprawnych, transportu publicznego, czy tez inwestycji w tworzenie 

infrastruktury drogowej. 

Dokument zostal przygotowany na podstawie informacji i materialow 

przekazanych przez wydzialy Starostwa Powiatowego w Pultusku oraz jednostki 

organizacyjne powiatu pultuskiego. 

Zarzad Powiatu podjal uchwalc nr 295/2020 w sprawie raportu o stanie Powiatu 

Pultuskiego za rok 2019. 



11. Podjccie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Pu-liuskiego 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 296/2020 w sprawie zmian w uchwale budetowej Powiatu Pultuskiego na rok 

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

12. Podjccie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadati z 

zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadati zleconych 

odrebnymi ustawami 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak 

nr 297/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rzftdowej oraz innych zadan zleconych odrOnymi ustawami 

13. Podjvcie uchwaly w sprawie zmian planu wydatk6w wprowadzonych w 

toku wykonywania budietu 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjftl uchwak 

nr 298/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku 

wykonywania budetu 

14. Omowienie zatoiefi do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie 

zmian budietu powiatu na 2020r. oraz WPF 

Skarbnik Powiatu omowila zakoenia do uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian 

bu&etu powiatu na 2020r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu 

zalftcznika nr 9 do protokolu. 

15. Informacj a nt. petycji p. Sutor dot. zmian przepisow prawa 

miejscowego. 

Zarzad Powiatu zapoznak sib z petyc4 p. Sutor dot. zmiany przepisow prawa 

miejscowego w szczegolnoki poprzez: 

1) dofinansowanie pieniOne lub rzeczowe (tablety) rodzicow mieszkajqcych i 

wychowujftcych swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/Wojewodztwie w 

zakresie edukacji ich dzieci, ktore z powodu pandemii panujq.cej w Polsce, 

a w tym panujacym ograniczeniom liczby miejsc szkokach i przedszkolach 



nie mom, uczye sib w szkole lub przebywae w przedszkolu, a tym samym 

opieka a zwlaszcza edukacja dzieci zostala przerzucona na ich rodzic6w; 

2) utworzenie miejsc i pomieszczeri gdzie mozna zostawie odzie2, obuwie 

oraz Zywnoge dla os6b potrzebujacych. 

Petycja zostanie skierowana do rozpatrzenia na posiedzenie Komisji i Sesjc Rady 

Powiatu a nastcpnie na Sesjq Rady Powiatu. Petycja stanowi zalftcznik nr 10 do 

protokolu. 

16. Podjccie uchwaly w sprawie udzielenia upowainienia do realizacji 

programu „Pomoc osobom niepelnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku iywiolu lub sytuacji kryzysowych wywolanych chorobami 

zakainymi" - Modulu III, finansowanego ze grodkow PFRON. 

Zarzqd Powiatu podje uchwalq nr 299/2020 w sprawie udzielenia upowaZnienia 

do realizacji programu „Pomoc osobom niepelnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku zywiolu lub sytuacji kryzysowych wywolanych chorobami zakanymi" - 

Modulu III, finansowanego ze grodkow PFRON. 

17. Omowienie tematyki XVIII Sesja Rady Powiatu 

Zarzad ustalil tematy jakie zostana. zgloszone Przewodniczacemu Rady na 

najblizsza Sesjq Rady Powiatu. Wykaz tematow stanowi zalqcznik nr 11 do 

protokolu. 

18. Podpisanie protokolu posiedzenia Zarzidu Powiatu z dnia 14, 21, 25, 

29 maja 2020r. 

Zarzqd Powiatu podpisal protokoly posiedzenia Zarz4du w dn. Podpisanie 

protokolu posiedzenia Zarzgdu Powiatu z dnia 14, 21, 25, 29 maja 2020r. 

19. Wolne wnioski 

1. Zarzqd Powiatu przyjftl informacjq Dyrektora Zarzgdu DrOg Powiatowych o 

koniecznoki likwidacji recyklera, ktOry jest w zlym stanie technicznym a 

slu±y1 do bieZ4cego utrzymania drog oraz naprawiania nawierzchni na drogach 

powiatowych. 

2. Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal propozycjg Dyrektora Wydzialu 

Promocji i Rozwoju dot. zmiany wieloletniej prognozie finansowej dotyczicej 



Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w Pultusku przy ulicy Bialowiejska 5 w 

sposob nastqpujqcy: 

Rok Wieloletnia Prognoza 
Finansowa 

przed zmianq 

Wieloletnia Prognoza 
Finansowa 

po zmianie 
2019 82.000,00 zl projekt 

budowlany 
82.000,00 zl projekt 

budowlany 
2020 0,00 zl 0,00 zl 
2021 SFWON 2 769 981 zl 

wklad wlasny powiatu 
262 330,00 zl 

SFWON 2 850 205 zl 
wklad wlasny powiatu 

282 088,00z1 
Laczne 
naklady 

3 114 311,00 zi 3 214 293,00 z1 

4. Zarz4d Powiatu podje uchwalq nr 301 /2020 w sprawie udzielenia 

pelnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i 

przeprowadzenia postcpowania o udzielnie zamowienia publicznego. 

Pelnomocnictwa udzielono Pani Aldonie Iniarskiej Dyrektorowi Specjalnego 

Ogrodka — Szkolno — Wychowawczego im. Anny Karlowicz w Pultusku do 

realizacji zadania pn. Przebudowa budynku Specjalnego Ogrodka Szkolno —

Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku" 

Na tym protok6I zakonczono. 

Godzina zakonczenia posiedzenia — 10.15 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarzq.du P 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata JOZwiak 	 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Emilia Agata GAsecka 

5. Zbigniew KsiOyk 
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