Protoka nr 85/2020
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 31 lipca 2020r.
1. Lista obecnoki i porzftdek posiedzenia stanowia zakczniki nr 1 i nr 2 do
nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 8.30
1. Wniosek Zespolu Szkoi Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku
dot. wystvienia z wnioskiem do Nadwielariskiego Oddzialu Straiy
Granicznej o nieodplatne przekazanie sprzctu.
Zarzqd Powiatu zapoznal sic z pismem ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku nt.
moZliwoki nieodplatnego pozyskania sprzctu komputerowego z Nadwiglariskiego
Oddzialu Stray Granicznej, ktOry moglby posluZy6 jako pomoc dydaktyczna na
zajeciach w klasach o profilu informatycznym, w brzmieniu zakcznika nr 3 do
protokolu.
Zarzqd Powiatu przyjJ informacjc oraz postanowil, ze wystapi ze stosownym
wnioskiem do Nadwiglariskiego Oddzialu Strazy Granicznej o nieodplatne
przekazanie sprzctu komputerowego.
2. Informacja nt. interpelacji radnej K. Estkowskiej.
Zarz4rd Powiatu zapoznal sic z interpelac4 radnej Krystyny Estkowskiej dot.
przebudowy ul. Bartodziejskiej oraz interpelac4 dot. problemu niesprawnej
kanalizacji deszczowej na ulicy Sosnowej w brzmieniu zakcznika nr 4 do protokolu.
Dyrektor Zarz4du Dr6g Powiatowych w Pultusku poinformowal, iz w sprawie prac
w zakresie zadania „Przebudowa ulicy Bartodziejskiej" w dniu 14 lipca 2020r. do
Zarzadu Drog Powiatowych w Pultusku wplynclo pismo z Urzcdu Miasta w
Pultusku dotyczace wykonania robot dla inwestycji pn. „Kompleksowa poprawa
warunkOw komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowc ulic

jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowski" dotyczqcy
ulicy Bartodziejskiej. W/w pismo wzywa Wykonawcq tj. PrzedsiQbiorstwo Budowy i
Utrzymania DrOg Sp. z o.o. ul. Brokowa 37, 07-300 Ostrow Mazowiecka do
zwiaszenia natq2enia tempa robot i wykonania robot polegajqcych na budowie
kanalizacji deszczowej i robot drogowych pod rygorem skorzystania z uprawnienia
do odstapienia od umowy. Ponadto w dniu 17 lipca 2020r odbylo sig spotkanie
koordynacyjne z wykonawca, ktOry zapewnil, ze zostanie zwigkszone tempo prac
oraz zostanie dostarczony zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.
Nastcpnie Pan Dyrektor poinformowal, 12 w zakresie rozwiqzania problemu
niesprawnej kanalizacji deszczowej na ulicy Sosnowej, ze wzglqdu na du2q ilogC
urzgdzeri infrastruktury technicznej i uksztaltowanie terenu odprowadzenie
nadmiaru gromadzonej wody w pas drogowy drogi powiatowej nr 4407W
(ul. Tartaczna) jest niemozliwe. W zwiqzku z tym na spotkaniu pogwiqconym temu
problemowi w ktorym uczestniczyl Burmistrz Miasta Pultusk, Starosta Pultuski i
Dyrektora Zarzqdu DrOg Powiatowych w Pultusku ustalono, ze wody opadowe z
ul. Sosnowej zostana, odprowadzone kanalizacjq deszczowa do kolektora
znajdujqcego sib w ul. Bartodziejskiej, ktOry zostanie udostqpniony Gminie Pultusk.
W chwili obecnej Gmina Pultusk jest w trakcie przygotowania koncepcji
odwodnienia ul. Sosnowej.
3. Pismo Wojta Gminy gwiercze w sprawie przebudowy i remontow drug
na terenie gminy gwiercze.
Dyrektor Zarzadu DrOg Powiatowych przedstawil Zarzqdowi Powiatu pismo WOjta
Gminy Swiercze dot. przebudowy i remontow drOg na terenie gminy Swiercze w
brzmieniu zalacznika nr 5 do protokolu. Informacja Dyrektora o mo2liwoki
realizacji zadan inwestycyjnych w gminie Swiercze stanowi zalacznik nr 5a do
protokolu.

4. Informacja nt. spraw bieiacych w Zarzadzie DrOg Powiatowych
w Pultusku.
Dyrektor Zarzadu DrOg Powiatowych przedstawil informacjq nt. spraw biezacych
m.in. poinformowal o podpisaniu um6w na realizacjc inwestycji tj.
1) W dniu 9 lipca podpisano umowq z Marszalkiem Wojewodztwa
Mazowieckiego na Przebudowc drogi powiatowej nr 4407W
Jegiel — Porzadzie — Obryte — Pultusk na odcinku Obryte — GrOdek Nowy.
2) W dniu 10 lipca 2020r. zostala podpisana umowa pomicdzy Powiatem
Pultuskim a firma Szpanscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystoge" SpOlka Jawna
z Wolomina, na realizacjq inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3437W ulicy Tysiaclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W
w ulicy Mickiewicza w Pultusku". W ramach inwestycji wykonana zostanie
warstwa gcieralna na dlugoki 701 mb wraz z wykonaniem studni gciekowych,
wymiana wlazow kanalowych; regulacja studzienek, lokalna wymiana
krawOnikow i kostki brukowej, a takze wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
3) W dniu 4 sierpnia 2020r. zostanie podpisana umowa pomicdzy Powiatem
Pultuskim, a firma, DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic wylonion2(,
w drodze przetargu na budowc mostu przez rzek kanal Zambski w
m. Gostkowo wraz z przebudowa, drogi powiatowej nr 3433W na odcinku
w m. Gostkowo. W ramach zadania zostanie wykonana budowa obiektu
mostowego, przebudowane rowy i przepusty, przebudowana i poszerzona
do 5,5 m jezdnia, wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz
wybudowane chodniki i zjazdy.
Radna Emilia Gasecka zglosila wniosek aby z ewentualnych oszczqdnogci
przetargowych wybudowae niewielki odcinek chodnika w miejscowoki Cygany
gm. Obryte.

Radny Zbigniew KsiqZyk zglosil wniosek aby w sytuacji gdy bqdzie to moZliwe
przewiege destrukt asfaltowy powstaly z frezowania ul. Tysikclecia na drogc Zwirowk
na terenie gminy Pokrzywnica.
5. Informacja PCPR nt. Aneksu do porozumienia w sprawie ponoszenia
wydatkow na opiekc i wychowanie dzieci przebywakcych w rodzinie
zastcpczej niezawodowej.
Zarzad Powiatu zatwierdzil Aneksy do porozumienia dotyczkcego ponoszenia
wydatkow na opiekc i wychowanie dzieci przebywajkcych w rodzinie zastqpczej
niezawodowej (dot. powiatu plockiego i gminy Winnica) w brzmieniu zalkcznika nr
6 do protokolu.
6. Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pu1tusku.
Zarzkd Powiatu zapoznal siq z informacja p. Katarzyny Jankowskiej Sekretarz
Powiatu, Przewodniczkcej Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nt. przeprowadzonego konkursu. Zarzkd Powiatu
podjal uchwalq Nr 316/2020 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pultusku.
W zwiazku z tym, iz w wyniku ww. konkursu nie wyloniono kandydata, Zarzkd
Powiatu na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
ogwiatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910) postanowil o wszczqciu procedury majkcej na
celu powierzenie stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pultusku Panu Krzysztofowi Kurpiewskiemu (na okres 5 lat).
Pan Kurpiewski obecnie pracuje jako logopeda w Specjalnym Ogrodku SzkolnoWychowawczym w Pultusku.
7. Informacja nt. uzyskania dofinansowania wniosku w ramach projektu
pn. „Likwidacja barier transportowych (zakup 9-cio miejscowego
samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osob
niepelnosprawnych w tym na wozku inwalidzkim dla Domu Pomocy
Spolecznej w Pultusku)".

Zarzad Powiatu zapoznal sib z informacjft Skarbnika Powiatu p. Renaty Krzy2ewskiej
nt. pisma Panstwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych
dotycz4cego otrzymanego dofinansowania w wysokoki 80 000,00z1 na zgloszony
we wniosku projekt pn. „likwidacja barier transportowych (zakup 9-cio miejscowego
samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osOb niepelnosprawnych
w tym jednej na wozku inwalidzkim dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku)"
Pismo PFRON stanowi zalgcznik nr 7 do protokolu.
8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w uchwale buclietowej Powiatu
Pu1tuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Pu1tuskiego z
dnia 30 grudnia 2019r.
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwak
nr 317/2020 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Powiatu Pultuskiego na rok
2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu
administracji rzgdowej oraz innych zadati zleconych odrebnymi ustawami.
Zarz41 Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podj4.1 uchwak
nr 318/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzftdowej oraz innych zadan zleconych odrcbnymi ustawami
10.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych
w toku wykonywania bud2etu.
Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwaly
nr 319/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku
wykonywania budZetu
11.Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgloszono.

Na tym protokol zakonczono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia — 9.30

Protokolowala:
M. Laskowska

Podpisy czlonkow Za
1. Jan Zalewski
2. Beata Joiwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Emilia Agata Gasecka
5. Zbigniew KsicZyk

