Protokol nr 106/2020
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 30 grudnia 2020r.
1. Lista obecno§ci i porzqdek posiedzenia stanowiq zalqczniki nr 1 i nr 2
do nin. protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz. 9.30

1. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie wyraienia
zgody na zawarcie umowy o swiadczenie uslug w zakresie publicznego
transportu zbiorowego pomiedzy operatorem a Powiatem Pultuskim.
Zarzqd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie wyraZenia
zgody na zawarcie umowy o swiadczenie uslug w zakresie publicznego
transportu zbiorowego pomicdzy operatorem a Powiatem Pultuskim, w brzmieniu
zalqcznika nr 3 do protokolu.
Zarzqd Powiatu postanowil, i2 wystqpi do Rady Powiatu z wnioskiem
o wprowadzenie do porzqdku obrad Sesji Rady w dniu 30 grudnia 2020r. punktu
dotyczqcego podjecia ww. uchwaly.
Przerwa w obradach
Posiedzenie zostalo wznowione o godz. 12. 15
2. Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na przekazanie
samochodu.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalc Nr 389/2020 w sprawie wyraZenia zgody na
przekazanie samochodu. Przedmiotem uchwaly jest nieodplatne przekazanie na
czas nieoznaczony przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku samochodu marki
Citroen Berlingo, Zarzqdowi Drog Powiatowych w Pultusku z przeznaczeniem na
realizacjc zadan publicznych.
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3. Wniosek PCPR w Pultusku o wyraienie zgody na moiliwo§e dalszego
kontynuowania zajge w Srodowiskowym Domu Samopomocy
w Serocku.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek dotyczqcy wyraZenia zgody na
moZliwok dalszego kontynuowania zajce w Srodowiskowym Domu
Samopomocy w Serocku, uczestniczki zamieszkalej w Trzepowie
gm. Pokrzywnica. Wniosek stanowi zalqcznik nr 4 do protokolu.
4. Wniosek WTZ o zaakceptowanie zmian w planie wydatkow
finansowych na 2020 rok.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal przedstawione zmiany w planie vvydatkow
finansowych Warsztatow Terapii Zajcciowej w Swieszewie gm. Swiercze na rok
2020 dla 40 uczestnikow, w brzmieniu zalqcznika nr 5 do protokolu.
5. Wniosek SOSW im. A. Karlowicz w Pultusku o ustalenie calodziennej
stawki lywieniowej na 2021 rok.
Zarzqd Powiatu ustalil, ze w 2021r. calodzienna stawka Zywieniowa
w Specjalnym 0§rodku Szkolno — Wychowawczym bcdzie taka sama jak w roku
bieZqcym i wyniesie 11,50z1
Pismo SOSW w ww. sprawie stanowi zalqcznik nr 6 do protokolu.
6. Zatwierdzenie aneksu nr 7 do umowy nr 98/2018 dzierlawy
nieruchomoki i ruchomoki z dnia 11 wrzeinia 2013r.
W zwiqzku z otrzymanq dotacjq od Wojewody Mazowieckiego na modernizacje
instalacji tlenow medycznych znajdujqcej sic w Szpitalu Powiatowym GAJDA —
MED. Sp. z o.o. w Pultusku ulega zwickszeniu wartoki dzierZawionego mienia
przez Szpital Powiatowy w Pultusku sp. z o.o. Z uwagi na powyZsze Zarzqd
Powiatu zatwierdzil Aneks nr 7 do umowy nr 98/2018 dzierZawy nieruchomoki
i ruchomoki z dnia 11 wrze§nia 2013r. zawarty pomiedzy Powiatem Pultuskim a
Szpitalem Powiatowym w Pultusku sp. z o.o. , w brzmieniu zalqcznika nr 7 do
protokolu.
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7. Podkcie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na uiyczenie mienia.
Zarzad Powiatu podjal uchwale Nr 390/2020 w sprawie wyrazenia zgody na
uZyczenie mienia.
Przedmiotem uchwaly jest zawarcie umowy uZyczenia mienia na okres
od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. na rzecz Komendy Powiatowej Paristwowej
Stray PoZarnej w Pultusku po bylej Sali Rady Powiatu, z przeznaczeniem na cele
statutowe jednostki.
8. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia i nieodplatnego przekazania
mienia.
Zarzad Powiatu podjal uchwalc Nr 391/2020 w sprawie przyjccia i nieodplatnego
przekazania mienia.
Powiat Pultuski realizuje projekt pt. „Mazowiecki program przygotowania szkol"
nauczycieli

i uczniow do nauczania zdalnego", wspolfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach w/w
umowy ZSZ im. J. Ruszkowskiego otrzyma wsparcie w postaci szkoleri on-line
dla uczniow i nauczycieli oraz wyposaZenie m.in. sprzet komputerowy, drukarki
oraz oprogramowania do nauczania zdalnego. Z koncem listopada br. Powiat
Pultuski odebral mienie zakupione przez Wojewodztwo Mazowieckie- Partnera
Wiodacego w ramach w/w umowy o partnerstwie.
W zwiazku z powy2szym Zarzadu Powiatu w Pultusku na mocy ww. uchwaly
przyjql do ewidencji §rodkow trwalych Starostwa Powiatowego w Pultusku i
przekazal nieodplatnie w uZytkowanie do Zespolu Szkol Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego w Pultusku mienia, okreSione w zalaczniku do uchwaly tj.:
1. Komputer HP ElitDesk 800 G5 SFF, Monitor HP Elite- Display E243i — 8 szt.
2. Laptop DELL LATITUDE 5510 — 13 szt.
3. Tablet LENOVO SMART Tab M10 FHD Plus (2th Gen) — 12 szt.
4. Drukarka laserowa OKI B 432dn- 13 szt.
5. Urzqdzenie wielofunkcyjne LEXMARK MX 43 lAdn- 1 szt.
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6. Oprogramowanie Corinth 3D- Biologia czlowieka- 1 szt.
7. Oprogramowanie Corinth 3D- Biologia ro§lin- 1 szt.
8. Oprogramowanie Corinth 3D- Biologia zwierzqt- 1 szt.
9. Oprogramowanie Corinth 3D- Chemia- 1 szt.
10.Oprogramowanie Corinth 3D- Fizyka i Astronomia- 1 szt.
11.0programowanie Corinth 3D- Geologia- 1 szt.
12.Oprogramowanie Corinth 3D- Geometria- 1 szt.
13.Oprogramowanie Corinth 3D- Paleontologia i Kultura- 1 szt.
Lqczna wartok ww. mienia to 116 573,86z1
9. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie planu grodkow na
dofinansowanie w roku 2021 form doskonalenia zawodowego
nauczycieli podleglych szkol i placowek oiwiatowych, ustalenia form i
specjalnoki ksztalcenia objetych dofinansowaniem oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenia pobieranych
przez szkoly wyisze i zaklady ksztalcenia nauczycieli.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal projekt uchwaly w sprawie planu
grodkOw na dofinansowanie w roku 2021 form doskonalenia zawodowego
nauczycieli podleglych szkol i placowek o§wiatowych, ustalenia specjalno§ci i
form ksztalcenia objctych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania oplat za ksztalcenie nauczycieli pobieranych przez szkoly wy2sze
i zaklady ksztalcenia nauczycieli.
Ustalono nastepujqce specjalno§ci i formy ksztalcenia, na ktore przyznawane jest
dofinansowanie:
1) studia podyplomowe z zakresu:
a) Liceum Ogolnoksztalcq.ce im. Piotra Skargi w Pultusku: informatyka;
b) Zespol Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku: ekonomia,
przedsiebiorczok dla nauczycieli;
c) ZespOl Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku: reklama, poradnictwo
Zywieniowe i dietetyczne;
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d) Specjalny 0§rodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karlowicz w Pul-tusku:
logopedia;
2) kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wyklady, warsztaty, szkolenia
oraz inne formy doskonalenia zawodowego z zakresu: wdraZania nowej podstawy
programowej w szkolach ponadpodstawowych ze szczegolnym uwzglcdnieniem
edukacji przyrodniczej i matematycznej; wykorzystanie w procesach
edukacyjnych narzedzi i zasobow cyfrowych oraz metod ksztalcenia na odleglok,
bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych; podnoszenia
umiejetnoki terapeutycznych w oparciu o nowe metody w zakresie terapii
pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej; wzmacniania kompetencji
wychowawczych; udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
3) szkolenia branzowe.
Plan §rodkow na dofinansowanie w roku 2021r. form doskonalenia zawodowego
nauczycieli podleglych szkol i placowek o§Wiatowych wynosi 104 685,00 A.
Projekt uchwaly stanowi zalqcznik nr 8 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie przekazany do opinii zwiqzkow zawodowych
zrzeszajqcych nauczycieli.
10.Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego zadati z
zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych
odrebnymi ustawami.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjql uchwalc
Nr 392/2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzqdowej oraz innych zadati zleconych odrebnymi ustawami.
11.Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow
wprowadzonych w toku wykonywania budzetu.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednogloklie podjql uchwalc
Nr 393/2020 w sprawie zmian planu dochod6w i wydatk6w wprowadzonych
w toku wykonywania budzetu.
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12.Podjecie w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek
organizacyjnych powiatu do zaciqgania zobowiqzati wynikajqcych z
realizacji przedsigwzige objetych wieloletniq prognozq finansowq
powiatu pultuskiego.
Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoghAnie podjql uchwale
Nr 394/2020 w sprawie zmian uprawnien dla kierownikow jednostek
organizacyjnych powiatu do zaciqgania zobowiqzan wynikajqcych z realizacji
przedsiewzice objetych wieloletniq prognozq finansowq powiatu pultuskiego.
13.Weryfikacja otrzymanych projektow planow finansowych pod
wzgledem ich zgodnogci z projektem uchwaly budietowej na rok 2021
oraz uchwalq 373/2020 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 18 listopada
2020r.
Zarzqd Powiatu przyjql weryfikacje otrzymanych projektow planow finansowych
pod wzgledem ich zgodno§ci z projektem uchwaly budZetowej na rok 2021 oraz
uchwalq 373/2020 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 18 listopada 2020r.w
brzmieniu zalqcznika nr 9 do protokolu.
14.Podpisanie protokolu posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dniu
16 grudnia 2020r.
Zarz4d Powiatu podpisal protokol posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dniu
16 grudnia 2020r.
15.Wolne wnioski.
1.

Zatwierdzenie wynikow konkursu Przyjazny Konsumentowi oraz

zabezpieczenie A rodkow finansowych (1000z1) na ufundowanie statuetek
oraz nagrody w konkursie.
Zarzqd przyjql informacje nt. rozstrzygnietej XII edycji konkursu zatytulowanego
„Przyjazny Konsumentowi", zorganizowanego przez Zarzqd Powiatu w Pultusku,
Powiatowego Rzecznika Konsumentow i Pultuskq Gazete Powiatowq, ktorego
celem bylo rozszerzenie §wiadomoki konsumenckiej, a szczegolnie wyro.Znienie
tych handlowc6w i uslugodawc6w, ktOrzy w kontaktach z konsumentami
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wykazali sic rzetelno§ci4, profesjonalizmem i tak cenna w Zyciu spolecznym
yczliwo§cia i empatia.
W konkursie udzial wzicly osoby uprawnione do zglaszania kandydatow, bcdace
konsumentami w rozumieniu art.22' Kodeksu cywilnego.
Konsumenci oddali swoje glosy na kuponach drukowanych w „Pultuskiej
Gazecie Powiatowej". Laczna ilo§e oddanych glosow 199.
Laureaci, ktorzy uzyskali najwyZsza punktacje w czterech kategoriach
konkursowych otrzymuja tytul Firmy „Przyjaznej Konsumentowi".
Laureaci konkursu to:
I. „Najlepszy Podmiot Dzialajgcy w Uslugach na Terenie Miasta Pultusk".
Zwyciczcg w tej kategorii zostala firma: Niepubliczne Przedszkole MINILAND,
ul. Mickiewicza 31/9, 06-100 Pultusk.
II. „Najlepszy Podmiot Dzialajgcy w Handlu na Terenie Miasta Pultusk".
Zwyciezca w tej kategorii zostala firma: Kwiaciarnia „KROKUS",
Urszula Pienkowska, ul. Sienkiewicza 16, 06-100 Pultusk.
III. „Najlepszy Podmiot Dzialajjcy w Uslugach na Terenach Wiejskich
Powiatu Pultuskiego".
Zwyciczcq w tej kategorii zostala firma: Konserwacja i Naprawa SamochodOw,
Tomasz Pajewski, Wyrzyki 2, 06-150 Swiercze.
IV. „Najlepszy Podmiot Dzialajgcy w Handlu na Terenach Wiejskich
Powiatu Pultuskiego".
Zwyciczcq w tej kategorii zostal: Sklep „GROSZEK", Kowalewice Wlokiariskie
51, 06-150 Swiercze.
W dniach od 01 grudnia do 15 grudnia 2020r. przeprowadzona zostala przez
Pultuska Gazetc Powiatowa sonda intemetowa na stronie www.pultusk24.pl,
w ktorej udzial wzicly wszystkie podmioty zgloszone przez konsumentow.
Intemauci wybrali:
I. „Najlepszy Podmiot Dzialajjcy w Handlu na Terenie Powiatu
Pultuskiego".
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Laureatem w tej kategorii zostala firma: Kwiaciarnia „KROKUS", Urszula
Piefikowska, ul. Sienkiewicza 16, 06-100 Pultusk.
II. „Najlepszy Podmiot Dzialajgcy w Uslugach na Terenie Powiatu
Pultuskiego".
Laureatem w tej kategorii zostala firma: Uslugi Pogrzebowe Beata Andryszczyk,
ul. Pultuska 65, 06-120 Winnica.
Zwyciezcom konkursu zostang wreczone statuetki i dyplomy. \NTrod uczestnikOw
konkursu zostala wylosowana jedna osoba, ktora otrzyma upominek.
Zarzad Powiatu postanowil o przeznaczeniu 1000z1 na ufundowanie statuetek
oraz upominku w konkursie, kt6re zostana wrcczone na posiedzeniu Zarzadu
Powiatu w dniu 13 stycznia 2021r.
2. Sprawa uhonorowania funkcjonariusza Komendy Panstwowej
Powiatowej Straiy Poiarnej w Pultusku.
Podczas XXII Sesji Rady Powiatu w Pultusku w dniu 30 grudnia br. radny
Krzysztof Lachmanski zloZyl wniosek o przyznanie nagrody dla funkcjonariusza
Komendy Panstwowej Powiatowej Strazy PoZarnej w Pultusku.
W dniu 25 grudnia br. ml. asp. Mieczyslaw Kaczmarczyk uratowal Zycie dw6m
kobietom, ktOre wpadly do zbiornika wodnego po zwirowni w Gnojnie. Dzieki
szybkiej reakcji straZaka, nie doszlo do tragedii.
Zarzad Powiatu w uznaniu za bohaterskq postawe straZaka postanowil o
ufundowaniu tabliczki pamiatkowej, ktorej koszt wykonania wyniesie do 250 A.
Tabliczka zostanie wrcczona Panu Mieczyslawowi Kaczmarczykowi na
posiedzeniu Zarzadu Powiatu w dniu 13 stycznia 2021r.

Na tym protokol zakoficzono.

Godzina zakoficzenia posiedzenia — 15.30
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Protokolowala:
M. Laskowska
Podpisy czlonkow Zarmdu Po
1. Jan Zalewski
2. Beata Jo2wiak
3. Halina Zofia Banach
4. Emilia Agata Ggsecka
5. Zbigniew KsieZyk
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