Protoka nr 5A . /2019
posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Pultusku
w dniu 28 paidziernika 2019r.
1. Lista obecnoki i porz4dek posiedzenia stanowia za4czniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.8.30
1. Podjvcie uchwaty w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia czegci drogi
powiatowej do kategorii drogi gminnej oraz pozbawienia kategorii
drogi powiatowej.
Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Gminy Winnica o nadanie
kategorii drogi gminnej czcgci dotychczasowej drogi powiatowej nr 2434W NasielskGnaty-Bulkowo na odc. Gorki Duk-Gnaty Wieniany oraz pozbawienie jej kategorii
drogi powiatowej.
W przedmiotowej sprawie Zarz4d podje uchwalc nr 181/2019
2. Podjecie uchwaly w sprawie ztoienia wniosku o wydanie opinii o
zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budiecie powiatu na rok
2019.
Zgodnie z art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, komisja wlagciwa do spraw
budktu organu stanowiftcego jednostki samorz4du terytorialnego opiniuje zmiany
przeznaczenia rezerwy celowej. W zwiftzku z tym Zarzad Powiatu postanowil
zwrOcie sic do Komisji Budktu i Finansow Rady Powiatu w Pultusku z wnioskiem
o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zabezpieczonej w
budzecie powiatu na rok 2019 na zadania z zakresu pomocy spolecznej na
wynagrodzenia nauczycieli. Reforma ogwiaty oraz wzrost pensji (od stycznia i od
wrzegnia 2019 r.) nauczycieli zatrudnionych w placowkach ogwiatowych na terenie
Powiatu Pultuskiego bez przekazania wystarczajftcych na to zadania grodkOw
finansowych z budktu panstwa, powoduje koniecznoge sfinansowania tych zadan
przez powiat we wiasnym zakresie.

W sytuacji, gdy zaplanowana w bud2ecie Powiatu. Pultuskiego rezerwa ogwiatowa
okazala sic niewystarczajaca, aby pokrye wszystkie potrzeby placowek ogwiatowych,
zasadnym jest wykorzystanie grodkow z innej czcgci rezerwy celowej.
Zarzgd Powiatu podje uchwalc nr 182/2019 w sprawie zIo2enia wniosku o wydanie
opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w bud2ecie powiatu na rok 2019
3. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi
Zespotu Szkot Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku do
podpisania i realizacji projektu.
Zarzftd Powiatu podjaI uchwalc nr 183/2019 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa
Dyrektorowi Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku do
podpisania i realizacji projektu pn. „Uchwye obiektywem lub kres14 —
ponadnarodowa mobilnok Ruszkowiakow" w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj, typ projektow
„Ponadnarodowa mobilnok uczniow".
4. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie
nieodplatnego nabycia nieruchomoki
Powiat Pultuski jest u2ytkownikiem wieczystym nieruchomoga gruntowej
stanowio,cej wlasnok Skarbu Panstwa, polozonej w Pultusku (obreb 24), przy ul.
Marii Sklodowskiej — Curie 11, oznaczonej jako dzialka o numerze ewidencyjnym
26/12 o pow. 0,4059 ha, dla ktorej Sid Rejonowy w Pultusku IV Wydzial Ksiqg
Wieczystych prowadzi ksicgc wieczystft Nr OS1U/00058844/5. Nabycie przez
Powiat Pultuski prawa u2ytkowania wieczystego ww. nieruchomoki wraz z prawem
wlasnogci stanowiftcych odrcbne od gruntu przedmioty wlasnogci budowli i
ur4dzen, nastvilo na podstawie Aktu Notarialnego REP A Nr 3497/2019 z dnia
16 lipca 2019 r. (umowa sprzeda2y oraz ogwiadczenie o ustanowieniu slu2ebnogci
gruntowej). Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 13 paidziernika 1998 r. — Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracjc publicznft (Dz. U. Nr 133, poz.
872, z poin.zm.) „Przekazanie powiatom mienia Skarbu Panstwa oraz mienia Skarbu
Panstwa bcd4cego we wladaniu panstwowych osob prawnych, innego niz okreglone
w art. 60 ust. 1 i 4, a slu24,cego do wykonania zadan powiatu, mote nastviC, na
wniosek zarzadu powiatu, w drodze decyzji wojewody."

Po pod*iu przez Rack Powiatu uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia mienia ,
Zarzkd Powiatu wystkpi z wnioskiem do Wojewody o nabycie przedmiotowej
nieruchomoki na rzecz Powiatu Pultuskiego.
Zarzkd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie nieodplatnego
nabycia mienia w brzmieniu zalkcznika nr 3 do protokoly. Projekt uchwaly zostanie
skierowany na komisje i sesjq Rady Powiatu.
5. Wniosek LO im. P. Skargi w Pultusku dot. zatrudnienia w pelnym
wymiarze czasu pracy pracownika biurowego.
Zarzkd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektor LO im. P. Skargi w
Pultusku dot. wyraZenia zgody na zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy w
ramach prac interwencyjnych pracownika biurowego od listopada 2019r.
Wniosek stanowi zalkcznik nr 4 do protokolu
6. Wolne wnioski
Wolnych wnioskow nie zgloszono.

Godzina zakoriczenia posiedzenia -10.00
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