Protokoi nr 86/2020
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Puttusku
w dniu 4 sierpnia 2020r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowia, zahiczniki nr 1 i nr 2 do
nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sib godz. 8.30
1. Wniosek Zarzqdu Dr6g Powiatowych w Pultusku o akceptacjc
inwestycji w zwiqzku z naborem wnioskow o dofinansowanie na
realizacje zadati w ramach Funduszu Drog Samorzqdowych.
Dyrektor Zarzkdu Drog Powiatowych w Pultusku w zwikzku z naborem wnioskow
o dofinansowanie zadan w ramach Funduszu Dreg Samorzkdowych od 2021 roku
wystvii do Zarzadu Powiatu w Pultusku z wnioskiem o akceptacjc nastQujkcych
inwestycji:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoslaw-Pokrzywnica,
- Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki
PienikZki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Nies-vow° WloScianskie do
m. Kozieglowy.
Zarzad Powiatu akceptowal ww. inwestycje podejmujac uchwalq Nr 320/2020
w sprawie zloenia wniosku przez Powiat Pultuski o dofinansowanie inwestycji
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoslaw-Pokrzywnica"
w ramach Funduszu Drog Samorzkdowych oraz uchwale Nr 321/2020W w sprawie
ziolenia wniosku przez Powiat Pultuski o dofinansowanie inwestycji
pn. "Przebudowa drogi nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki
Pienikiki-Krzyczki Szumne od m. Niestepowo Wlogcianskie do m. Kozieglowy"
w ramach Funduszu DrOg Samorzkdowych.

2. Podjecie uchwaly w sprawie okreglenia zasad realizacji projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie
epidemii COVID"
Zarzad Powiatu w Pultusku zapoznal sie z informacja nt. przyznanego
dofinansowania dla powiatu pultuskiego w kwocie 129 475,00z1 na realizacjc
projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie epidemii
COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj lata
2014-2020- Dzialanie 2.8 Rozwoj uslug spolecznych gwiadczonych w grodowisku
lokalnym, PI 9iv: Ulatwienie dostcpu do przystepnych cenowo, trwalych oraz
wysokiej jakoki uslug, w tym opieki zdrowotnej i uslug socjalnych gwiadczonych
w interesie ogolnym.
W ramach projektu mozna zakupie: laptopy z oprogramowaniem dla dzieci
przebywajacych w pieczy zastepczej oraz grodki ochrony osobistej: plyny
dezynfekcyjne, rekawiczki i maseczki.
Wsparciem objetych zostanie 45 rodzin zastepczych z powiatu pultuskiego.
Realizacja projektu polega na:
- dystrybucji grodkow ochrony osobistej wgrOd rodzin zastepczych;
- przekazaniu laptopow rodzinom zastepczym na podstawie umowy uzyczenia.
- sporzadzeniu sprawozdania czegciowego i koncowego z reali7acji projektu
w imieniu powiatu pultuskiego.
Jednostka odpowiedzialna- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku.
Starostwo Powiatowe w Pultusku przeprowadzi procedure zakupu laptopow i
grodkow ochrony osobistej zgodnie z ustawa, prawo zamowien publicznych.
Zarzad Powiatu w Pultusku podjal uchwale Nr 322/2020 w sprawie okreglenia zasad
realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie
epidemii COVID-19".

3. Informacja nt. zwiekszenia doplat do przewozow autobusowych
o charakterze uiytecznoeci publicznej.
W zwiazku z zawarta, w dniu 10 stycznia 2020r. przez Powiat Pultuski ze Skarbem
Panstwa- Wojewoda. Mazowieckim umowq, dotyczacq, objecia doplat4, w 2020r.
realizacji zadan wlasnych organizatora (Powiatu Pultuskiego) w zakresie przewoz6w
autobusowych o charakterze uZytecznogci publicznej przez doplate do ceny uslugi
oraz aneksem nr 1/2020 do ww. umowy zawartym w dniu 27 lipca 2020r. oraz na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektOrych ustaw
w zakresie dzialan oslonowych w zwiazku z rozprzestrzenianiem sic wirusa
SARS-CoV-2, zaszla potrzeba wprowadzenia do budzetu powiatu dodatkowych
grodkow pochodzacych z bu&etu Wojewody w wysokoki 190.734,40z1
przeznaczonych na realizacjc powyzszego zadania. Lqczna kwota dofinansowania z
budzetu Wojewody po zmianach wynikajqcych z powolanych wyZej przepisow i
umowy wraz z aneksem wynosi 320.353,20z1. Zmiana dofinasowania wynika z
obecnej sytuacji w kraju. Wprowadzone ograniczenia powoduj4_, ze realizowanie
przewozow przez wickszoge przedsicbiorcow stab() sic nieoplacalne i doprowadza do
rezygnacji przez nich z obslugi linii regularnych. W zwiazku z powy2szym dla
utrzymania funkcjonowania komunikacji autobusowej niezbcdne bylo zwickszenie
dofinansowania przez Panstwo przewozow autobusowych. Z tego wzglcdu czasowo
tj. od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zwickszano doplaty do kwot
deficytu 1 wozokilometra zrealizowanego w ramach linii komunikacyjnej z
dotychczasowego 1 zi do 3z1. Takie rozwiazanie bcdzie stanowie wsparcie dla
organizatorow i operatorow publicznego transportu zbiorowego w czasie
zmniejszonej mobilnoki obywateli RP, stwarzajac warunki do utrzymania
nierentownych linii komunikacyjnych w okresie przewidzianym w zaproponowanych
przepisach.
Zarzad Powiatu w Pultusku postanowil o wprowadzeniu do budzetu powiatu
przyznanego dofinansowania

4. Podjecie uchwaty w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu
Puttuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Puttuskiego z
dnia 30 grudnia 2019r.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale
nr 323/2020 w sprawie zmian w uchwale budietowej Powiatu Pultuskiego na rok
2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r.
5. Podjecie uchwaty w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w
toku wykonywania budietu.
Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwalc
nr 324/2020 w sprawie zmian planu wydatkow wprowadzonych w toku
wykonywania budZetu
6. Wolne wMoski.
• Pismo Pultuskiej Gazety Powiatowej dot. zakupu okolicznogciowej publikacji
zwiazanej z 100 rocznica, Bitwy Warszawskiej.
Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji p. A. Mak6wka przedstawila propozycjc
Pultuskiej Gazety Powiatowej dotyczqcq zakupu publikacji zwigzanej z 100 rocznicq
Bitwy Warszawskiej. W publikacji zamieszczone sq, teksty dra Krzysztofa
Wigniewskiego- kierownika pultuskiego oddzialu Archiwum. Panstwowego w
Warszawie oraz dziennikarzy Pultuskiej Gazety Powiatowej, a takie wywiad z
jednym z najlepszych historykow zajmujacych sib tematyk4. wojny 1920 — prof.
Januszem Szczepanskim. Broszura zawiera tak2e fotografie historyczne oraz
wspolczesne, miejsc pamkci z terenu calego powiatu.
Zarz41 Powiatu przychylil sib do propozycji i postanowil o dokonaniu zakupu
w celach promocyjnych powiatu, 125 egzemplarzy ww. publikacji za 14czna, kwotq
800z1 brutto.

Na tym protok61 zakonczono.

Godzina zakonczenia posiedzenia — 9.30
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